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Abstract 

The European Convention on Human Rights was ratified by Sweden in 1952. 

Since then it has been made clear that Sweden, as a contracting state, can be 

held accountable for infringements of its constituent’s human rights. Such a 

claim can be pursued using two different systems of torts. On the one hand, it 

is possible for an individual to lodge an application with the European Court of 

Human Rights. On the other hand, there is a liability rule in the Swedish Tort 

Liability Act enabling private parties to sue the state or a municipality when 

there has been a damage because of such a violation.  

The purpose of the following paper is to see what impact the European 

Convention on Human Rights have on torts in private relations. Even if one 

private party could not violate another’s human rights, the system of dispute 

resolution – the Swedish courts – is bound by the convention. This indicates 

that the two systems of torts, the Swedish and that of the European Court of 

Human Rights, are intertwined. These two systems will be analysed and com-

pared. 

The paper will apply a methodological perspective in pursuit of finding simi-

larities and differences in the two systems. By looking at different aspects and 

details, and from these form inductive generalizations, a theory of conformity 

will be presented. The result of this analysis will be that the European Conven-

tion of Human Rights is a fluid and amorphous instrument, and its content 

cannot be fixed. This means that a national system of sanctions for violations 

of these rights, must be equally amorphous. Having regard to the need of legal 

certainty, sanctions based solely on the convention are ill-fitted for private par-

ties. However, the functions and purposes of the different systems of torts 

indicate that there are several ways in which the practice of the European Court 

of Human Rights may influence the native Swedish system of torts. These in-

fluences also affect the way in which private disputes can be resolved.  

The paper is divided into three separate parts. In Part I, the Swedish system 

of tort liability is laid out. The presentation will be structured as an analysis of 

four basic elements of a Swedish tort assessment. Part II will focus on the Eu-

ropean Convention on Human Rights. This part will be divided between a 

presentation of the jurisprudence of the European Court of Human Rights on 

the one hand and the application of the convention in Sweden on the other. 

Part III will offer a conclusion of the paper, where the structure will mimic that 

of Part I, offering suggestions on how the European Convention on Human 

Rights may influence a Swedish tort assessment in private relations.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1952 ratificerades Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] av Sverige. Sedan 1995 

gäller konventionen som lag här i landet. För att tillerkänna ett skydd för 

mänskliga rättigheter som är praktiskt och effektivt, snarare än teoretiskt och 

illusoriskt, kan enskilda som fått sina rättigheter överträdda av det allmänna utfå 

skadestånd för den skada som rättighetsöverträdelsen inneburit. Denna möjlig-

het har successivt utvecklats genom en serie rättsfall från HD, men är sedan 

den första april 2018 fastslagen i skadeståndslagen (1972:207)1 [cit. SkL]. Ut-

vecklingen har skett över tid, och EKMR har på ett närmast organiskt sätt in-

lemmats i svensk skadeståndsrätt.  

En del av EKMR som påverkar skadeståndsrätten, men som ännu inte är 

”implementerad”, eller kanske ens till fullo förstådd, är den som tar sikte på 

privaträttsliga relationer. EKMR är ett folkrättsligt instrument vars syfte är att 

stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. Dess adressater är de stater som 

förbundit sig till konventionen. Trots detta så framstår det som att EKMR och 

dess allt större inflytande över svensk skadeståndsrätt även påverkar rättstill-

lämpningen när det är fråga om skadeståndsrättsliga tvister i privaträttsliga relat-

ioner. Staten är inte delaktig som part i ett skadeståndsrättsligt mål mellan en-

skilda. Däremot så tillhandahåller staten ett konfliktlösningssystem som kan 

nyttjas i dessa privaträttsliga relationer. Genom ratifikationen av EKMR så 

förutsätts att detta konfliktslösningssystem är konventionskonformt. Frågan är 

vad detta innebär. Hur ska staten tillse att enskilda inte får sina konventions-

skyddade rättigheter kränkta av de domstolar som sliter deras tvister? Kan man 

tillerkänna ett sådant skadestånd utan att kränka en konventionsskyddad rättig-

het hos skadevållaren? Skulle Sverige kunna bli fällda i Europadomstolen för att 

konventionen inte får tillräckligt mycket utrymme i skadeståndsrättsliga tvister 

mellan enskilda? 

 
1 Senast omtryckt SFS 2019:849. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilket inflytande EKMR kan tänkas ha 

över svensk privaträttslig skadeståndsrätt, och vad som kan tänkas krävas av ett 

skadeståndsrättsligt system för att det ska anses vara konventionskonformt. För 

att uppnå detta syfte kommer två delvis olika rättssystem att analyseras och 

jämföras. Dels det inhemska skadeståndsrättsliga systemet, och dels det skade-

ståndsrättsliga system som utkristalliserats genom Europadomstolens praxis. 

Som en sorts sarg att hålla sig i kommer analysen att kretsa kring fyra begrepp 

som utgör grundläggande delar av en svensk skadeståndsbedömning: skada, 

ansvarssubjekt, ansvarsgrund och ansvarsgräns. Syftet med detta pedagogiska 

grepp är att förtydliga de skillnader eller likheter som kan tänkas finnas mellan 

de två systemen.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsens syfte är att undersöka det inflytande som EKMR har på svensk 

skadeståndsrätt i privaträttsliga relationer. Uppgiften siktar alltså in sig på de lege 

lata, snarare än de lege ferenda. För att kunna uppnå ett sådant syfte på ett trovär-

digt sätt krävs ett kritiskt förhållningssätt i användandet av källor, då analysen 

skulle bli lidande av argument som inte kan verifieras av de erkända rättskäl-

lorna. Uppsatsen kommer alltså skrivas utifrån en rättsdogmatisk metod.  

Utöver den rättsdogmatiska metoden kommer även uppsatsen att ha spår av 

en rättshistorisk metod. Detta på grund av det systematiska förhållningssätt till 

juridik som kommer att prägla uppsatsen. Vissa av de säregenheter som präglar 

respektive skadeståndsrättsligt system förklaras bäst genom en historisk tillba-

kablick.2 Genom att förstå de utvecklingslinjer som legat till grund för systemen 

kommer förhoppningsvis vissa gemensamma aspekter att bli tydligare. 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Vad som menas med rättsdogmatisk metod är omstritt och det förefaller råda 

osäkerhet kring huruvida metoden ens kan definieras.3 I ett försök att åt-

minstone definiera hur metoden ska uppfattas i förevarande uppsats så kan här 

beskrivas vad som inte menas med rättsdogmatik. 

Med rättdogmatisk menas i detta sammanhang inte att uppsatsen är tänkt att 

vara fördomsfull, okritisk eller ovetenskaplig.4 Snarare bör begreppet rättsdog-

matik förstås som att uppsatsförfattaren förhåller sig på ett dogmatiskt sätt till 

 
2 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 57 f. 
3 Se Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 61 f., not 162. 
4 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
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de allmänt accepterade rättskällorna.5 Dessa kommer att utgöra grunden för den 

argumentation som förs. Genom en dogmatisk inställning till urvalet av källor, 

men med ett kritiskt förhållningssätt i analysen av dessa, kan förhoppningsvis 

en klar, tillförlitlig och logisk bild av rättsläget presenteras. De rättskällor som 

kommer att tillämpas i denna uppsats är: lag, förarbeten, doktrin och praxis. 

Med hjälp av nämnda rättskällor är ambitionen att rekonstruera gällande 

rätt.6 Med detta menas inte att tänka sig tillbaka till lagstiftarens bedömning så 

att tolkningen blir en rekonstruktion av den tanke som ligger bakom lagen.7 

Inte heller menas att konstruera nya regler och lösningar.8 Med rekonstruktion 

åsyftas här snarare en presentation av rätten i ett perspektiv som synliggörs 

genom en systematisering av de rättskällor som åberopats. Det är alltså snarast 

tal om att det material som analyseras, genom subsumtion kan förstås på ett 

nytt sätt.9 Denna typ av subsumtion, alltså systematiseringen av de olika frag-

ment av gällande rätt som återfinns i de olika rättskällorna, kan sägas vara syftet 

med den doktrin och de rättsvetenskapliga arbeten som tillskrivs rättskällesta-

tus.10 

 För att denna rekonstruktion ska bli trovärdig krävs ett förhållningssätt till 

rättskällorna som kan liknas vid en rättstillämpares. Med detta vill sägas att 

argumentationen kommer att utformas så att en rättstillämpare som är bunden 

av rättskällorna, på ett sätt som en rättsvetenskapsman i egentlig mening inte är, 

kan ha nytta av uppsatsens slutsatser.11 I det följande kommer en redogörelse 

för några metodologiska spörsmål som präglar uppsatsen. 

1.3.2 Förhållningssättet till prejudikat 

En rättsdogmatisk analys kräver en förståelse för de säregenskaper som finns i 

olika typer av rättsområden.12 Uppsatsens två undersökningsobjekt, skade-

ståndsrätten och EKMR, har båda en nära anknytning till praxis. Det handlar 

dock om två olika rättssystem där HD står för den prejudikatbildande funkt-

ionen vad gäller svensk skadeståndsrätt, och Europadomstolen är EKMR:s 

främsta uttolkare. Dessa instanser använder sig av olika domskrivningssätt och 

ser på sina uppgifter på olika sätt. Europadomstolen tillämpar generellt sett en 

mera kasuistisk domskrivningsstil, medan prejudikaten från HD gått från att 

vara kasuistisk till att bli mer generell.13 Med kasuistisk rättstillämpning menas 

att rättstillämpningen endast tar sikte på det konkreta fallet, alltså en målspecifik 

 
5 Jfr Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 1. 
6 Jfr Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  
7 Jfr Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 63. 
8 Jfr a.a., s. 65. 
9 Se Sandström, Obehörig vinst, s. 239. 
10 Se Nordling, Svensk civilrätt, allmänna delen, s. 32 ff. 
11 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 74 f. 
12 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 31. 
13 Se Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 86.  
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rättstillämpning.14 Eftersom domskrivningsstilarna kommer att påverka hur de 

olika domstolarnas praxis hanteras i förevarande uppsats ska dessa begrepp 

utvecklas något. 

Domar kan vara prejudicerande i olika grad. Detta brukar benämnas med att 

domar har olika prejudikatvärde. Detta prejudikatvärde bestäms bland annat av 

hur mycket en rättstillämpare kan generalisera från det prejudikat som analyse-

ras.15 Ett prejudikat som uttrycker en allmän regel har alltså ett vidare prejudi-

katvärde än ett som uttrycker en snäv. Ett exempel på hur en domstol kan styra 

hur stort prejudikatvärde som ska tillmätas ett avgörande är NJA 1989 s. 346, 

där HD efter att ha redogjort för unika säregenheter i det enskilda fallet ut-

tryckte att: ”[m]ed hänsyn till föreliggande speciella omständigheter [kursivering tillagd] 

får övervägande skäl anses tala för att det skall anses oskäligt att gentemot [kä-

randen i målet] åberopa de ifrågavarande begränsningarna i försäkringsvillko-

ren.”16 Detta kan ses som ett sätt att genom en snäv, kasuistisk, skrivning åstad-

komma ett begränsat prejudikatvärde. I uppsatsen kommer förhållningssättet 

till olika domars prejudikatvärde redogöras löpande i takt med att detta blir 

nödvändigt. 

Utöver frågan om prejudikatvärden från domar från HD och Europadom-

stolen ska även nämnas något kort om underrättspraxis. I uppsatsen kommer 

vissa utsvävningar i underrättspraxis att göras. En analys av underrättspraxis 

kan inte tillmätas samma tyngd som ett avgörande från HD. Däremot kan de 

argument som lyfts i sådana källor ligga till grund för frågeställningar, som för-

hoppningsvis kan besvaras av en auktoritativ rättskälla. Konsultationerna i un-

derrättspraxis kommer alltså att användas som en sorts inspiration, men inte 

som argument i sig för att det svenska rättsläget skulle vara på ett visst sätt. På 

detta sätt är det tänkt att uppsatsen kan behålla sin rättsdogmatiska karaktär, 

samtidigt som tankar som presenterats i andra sammanhang kan lyftas. 

1.3.3 Förhållningssättet till doktrin 

Utöver praxis så kommer en stor del av det källmaterial som används i uppsat-

sen att hämtas från doktrinen. Detta innebär att en metodologisk förståelse för 

doktrinens rättskällevärde krävs. I det följande presenteras en analys av faktorer 

som kan göra att en domare tillmäter doktrin rättskällestatus. Med anledning av 

den rättsdogmatiska metod som tillämpas i uppsatsen kommer de argument 

som talar för tillämpning av doktrin i domstolar vara värdefulla även för upp-

satsens urval av material. 

Det kan vara svårt att veta vad som gör att viss doktrin förtjänar rättskälle-

status, och hur vissa rättsvetenskapliga uttalanden ska viktas mot andra. Vissa 

rättsvetenskapsmän kan sägas ha uppnått sådan status att deras ”obestridliga 

 
14 Se a.a., s. 80.  
15 Se Strömholm, En svensk prejudikatlära, s. 930. 
16 NJA 1989 s. 346, HD:s domskäl, näst sista stycket. 
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auktoritet”17 ger deras uttalanden tyngd. Denna auktoritet kan lämpligen förkla-

ras av att en rättsvetenskapsman som specialiserat sig på ett visst område rimli-

gen uppnår djupare kunskap och större förmåga till överblick än exempelvis ett 

justitieråd som förutsätts kunna döma över nästan hela lagboken.18 Den materi-

alredovisning som presenteras i doktrinen är också en värdefull tillgång för en 

domare som vill göra en komparativ rättsanalys.19 

Med ovanstående resonemang skulle doktrinen kunna tillämpas så att den 

endast är att ses som en indirekt rättskälla. Alltså att rättsvetenskapliga verk 

består av rekommendationer om lämpliga lösningar som en mer auktoritativ 

uttolkare kan välja att stödja sig på i sitt beslutsfattande.20 Med ett sådant synsätt 

skulle de rättsvetenskapliga teorierna bli en del av gällande rätt först efter att 

lagstiftaren eller justitierådet upphöjt dessa till rättskällor. Detta synsätt framstår 

dock som svårsmält, då även domstolarna är bundna av rättskälleläran och 

knappast skulle kunna tillämpa andra källor för att lösa juridiska problem.21 Ett 

alternativt synsätt är att doktrin används för att systematisera rätten, alltså sor-

tera de rättskällor som redan är bindande. På detta sätt kan säkerställas att 

rättskällorna är fria från motsägelser och cirkelresonemang.22 Rättsvetenskapens 

auktoritet kan då förklaras med att den systematik som tillskapas genom inlägg i 

doktrinen är normerande i sig. Om enskilda rättsregler som tillskapats av lagstif-

tare eller domstolar går i klinch med rådande systematik så uppstår tolkning- 

och tillämpningssvårigheter. Dessa svårigheter kan ses som ett slags normkon-

flikter mellan enskilda rättsregler och den rättsliga systematiken.23 Möjligheten 

till att en sådan normkonflikt kan uppstå talar ytterligare för att systematise-

rande doktrin ska ses som en rättskälla som kan anses utgöra gällande rätt. 

Denna utläggning om doktrinens ställning är tänkt att utgöra en förklaring till 

den tyngd som tillmäts doktrin i denna uppsats, och den urvalsprocess som 

gjorts i vilka verk som tillmätts betydelse för denna rekonstruktion av gällande 

rätt. 

Eftersom EKMR är en internationell konvention, som påverkar många län-

ders skadeståndssystem, så är också frågan om EKMR:s inverkan på inhemska 

skadeståndsanspråk intressant för många länders rättsvetenskapsmän. När det 

kommer till uttolkningen av EKMR som sådan kan denna doktrin vara av 

rättsdogmatiskt intresse. I uppsatsen kommer alltså även doktrin från andra 

länder än Sverige att analyseras. Sådan doktrin bör, i dess tolkning av EKMR 

och Europadomstolens praxis, kunna tillmätas samma värde som svensk dito. 

Den metodologiska utmaningen med detta grepp är att de verk som analyse-

ras måste ha ett strikt konventionsrättsligt perspektiv. Brittisk litteratur som 

 
17 På detta sätt beskrevs Jan Hellners status av HD i NJA 1980 s. 145. 
18 Se Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 361. 
19 Se a.a., ibid. 
20 Se Kleineman, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, s. 622. 
21 Jfr Schultz, Sambandsbedömningar och expertkunskap, s. 465 ff. 
22 Se Sandström, Obehörig vinst, s. 228. 
23 Se Kleineman, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, s. 645. 
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analyserar Europadomstolens praxis kan således konsulteras. Däremot kan inte 

brittisk litteratur som analyserar brittiska domstolars hantering av EKMR till-

mätas någon större vikt, då sådana verk inte med säkerhet säger något om rätts-

läget på den svenska skadeståndsrättens område. Uppsatsen är alltså inte tänkt 

att vara komparativ, utan använder sig av internationell doktrin och praxis för 

att analysera en del av svensk rätt. 

1.3.4 Systemteori 

Den frågeställning som präglar uppsatsens syfte kräver en viss förståelse för vad 

som menas med systematik och vilka system som avses.  

En systematisering av rätten används i detta sammanhang som en beskriv-

ning av det hierarkiska system som jurister, när de stöter på svårare problem, 

kan luta sig mot. Stig Strömholm exemplifierar en systematisk problemlösning 

på följande sätt:  

 

”En jurist vill finna lösningen på en, låt oss säga köprättslig, fråga som inte 

utan vidare kan besvaras med hjälp av lagtext eller annat lättillgängligt och 

odiskutabelt auktoritativt material. Det är då övervägande sannolikt att ju-

risten utför ett antal intellektuella operationer, som kan te sig naturliga för 

den juridiskt utbildade men som är långtifrån självklara, om man ser pro-

blemet ”utifrån”. Efter att ha prövat möjligheten att analogivis uppställa 

en användbar norm med hjälp av tillgängligt författningsmaterial och fun-

nit, att något underlag för en sådan lösning inte är för handen, försöker ju-

risten finna någon mer generell princip inom köprätten, som han kan falla 

tillbaka på. Någon sådan allmän norm står i vårt exempel inte till buds. 

Han söker då vidare, närmast efter vad han kallar en allmän obligations-

rättslig princip. Slår även det försöket slint, kan det tänkas att han går yt-

terligare ett steg vidare och slutligen hamnar vid en så generell norm som 

basnormen att avtal skall hållas.”24 

 

Systematiseringen av rätten innebär alltså olika klassificeringar eller indelningar 

av rättsområden. Systematiken är tänkt att vara disponerad på ett genomtänkt 

sätt som innebär en förenkling för rättstillämpare.25 En sådan systematisering av 

rätten är nödvändig för att undvika en ”atomisering” av rättssystemet, vilket 

skulle resultera i bristande överskådlighet, principlöshet och bristande rättssä-

kerhet.26 Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan rätten analyseras för att 

finna en motsägelsefri och konsistent helhetsbild.27 Det systematiska perspektiv 

 
24 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 206 f.  
25 Jfr Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 367.  
26 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 230.  
27 Jfr Grönfors, Ändamål och funktion, s. 532. 
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som här presenterats innebär att argument kan gillas eller avfärdas beroende på 

huruvida det passar in i systemet eller ej.28  

Utgångspunkten i förevarande uppsats är att den utomobligatoriska skade-

ståndsrätten utgörs av ett intrikat system som byggts upp successivt under lång 

tid. Det skadeståndsrättsliga systemet är en helhet, vari enskilda fall och an-

svarsgrunder kan passas in för att förstärka och förtydliga den koherens som 

bör råda i detta system. Undantag, som innebär att den maxim som skade-

ståndsinstitutet är uppbyggt kring kommer på skam, minskar möjligheten att 

förstå systemet i sig och hämmar utsikterna för ett förutsebart och likformigt 

system.29 

EKMR, vars skadeståndsrättsliga system är ett annat, ska försöka passas in i 

de befintliga delarna av skadeståndsrätten. Med att ”passa in” detta institut 

avses att undersöka om exempelvis rättsfallet NJA 2015 s. 899, där en konvent-

ionsrättslig frågeställning hanteras, kan förstås på ett mer generaliserbart sätt än 

som Hellner/Radetzki förklarar det i sin lärobok: 

 

”NJA 2015 s. 899 […] ger vid handen att en facklig organisation, som 

med uppsåt att skada vidtagit kvalificerat otillbörliga stridsåtgärder mot 

en icke kollektivavtalsansluten näringsidkare och som därigenom kränkt 

näringsidkarens rätt till föreningsfrihet enligt artikel 11 EKMR, med stöd 

av allmänna skadeståndsrättsliga principer, kan bli skyldig att utge skade-

stånd för en ren förmögenhetsskada som till följd av stridsåtgärderna 

drabbat näringsidkaren.”30 

 

Ovanstående förklaring indikerar att ett snävt och kasuistiskt undantag skapats, 

med nästintill obefintligt prejudikatsvärde. Detta framstår som kontraproduk-

tivt om man vill försöka förklara ett instituts roll i skadeståndssystemet. 

1.3.5 Avslutande metodologiska kommentarer 

Som avslutning av denna presentation av metodologiska spörsmål som kommer 

att påverka uppsatsens karaktär, bör fastslås varför uppsatsen kommer att 

sträva åt ett rättsdogmatiskt snarare än ett rättsanalytiskt håll.  

Det går förvisso inte vattentäta skott mellan de två metoderna,31 och det 

kommer vara möjligt att skönja rättsanalytiska inslag i denna uppsats. Med detta 

åsyftas att uppsatsen inte kommer avstå från att analysera rätten. Förhållnings-

sättet till källor, och hur dessa används, kommer dock att sträva åt ett rätts-

dogmatiskt håll. Den rättanalytiska metoden erbjuder ett mer generöst förhåll-

 
28 Se Sandström, On the outside, looking in, s. 111 f. 
29 Jfr Peterson & Sandström, Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 753 f. 
30 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 69. 
31 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50 ff.  
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ningssätt till källor och kan se rätten från ett ”externt” perspektiv.32 Detta är 

dock inte nödvändigt för att uppnå denna uppsats syfte. Snarare kommer den 

rättsdogmatiska ambitionen om att presentera en ”intern” kritisk analys av rät-

ten, eller att undersöka en intern systemkonformitet mellan EKMR och skade-

ståndsrätten, att vara en ledstjärna under processens gång.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att delas in i tre delar. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

förstå hur två system korrelerar med varandra krävs förståelse för hur vart och 

ett av dessa system fungerar. Först presenteras det svenska skadeståndsrättsliga 

systemet genom några grundläggande begrepp. Sedan redogörs för EKMR, 

med fokus på Europadomstolens praxis. I den tredje delen kommer resone-

mang från den andra delen att appliceras på de begrepp som presenterats i den 

första. I det följande kommer de olika delarna att presenteras närmare.  

I viss mån kan en uppdelning i deskriptiva respektive analytiska delar skön-

jas. Detta bör dock inte förstås som att det går vattentäta skott mellan delarna 

såtillvida att Del I endast är deskriptiv och saknar analytiska inslag. I alla delar 

kommer författarens resonemang att lyftas och det sätt som denne förstår rät-

ten på kommer – kanske oundvikligen – att prägla hela uppsatsen, inte bara de 

slutsatser som springer ur de analytiska momenten. 

Löpande genom hela uppsatsen kommer olika metodologiska spörsmål att 

lyftas. Anledningen till att dessa inte avhandlas i sin helhet i ovanstående me-

todkapitel, är en önskan att belysa att de två system som analyseras i uppsatsen 

även har metodologiska skillnader. Därför kommer exempelvis förhållningssät-

tet till prejudikat i svensk skadeståndsrätt att presenteras i Del I, medan tolk-

ningsprinciper för Europadomstolens praxis avhandlas i Del II. Skiljelinjen 

mellan ovanstående metodkapitel och den löpande metodologiska analysen är 

alltså dragen mellan, å den ena sidan, sådant som är av relevans för hur författa-

ren av uppsatsen hanterar det material som arbetet är uppbyggt på, och å den 

andra sidan, sådana metodologiska frågor som är avgörande för förståelsen av 

skiljelinjerna mellan svensk skadeståndsrätt och konventionsrättslig dito. 

1.4.1 Del I 

Uppsatsen inleds med en presentation av det svenska skadeståndsrättsliga sy-

stemet. Detta görs inledningsvis med en, något summarisk, historisk tillba-

kablick. Här redogörs för vissa teorier om vilka funktioner som skadeståndsrät-

ten är tänkt att fylla. I denna del presenteras även de delmoment som är signifi-

kativa för en skadeståndsbedömning: fastställandet av en skada, ansvarssubjekt, 

ansvarsgrund och ansvarsgränser. Del I avslutas med en presentation av en 

 
32 Jfr Schelin, Kritiska perspektiv på rätten, s. 17 f. 
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”skadeståndsrättslig metod”. Med detta menas den praktiska tillämpningsmetod 

som präglar svensk skadeståndsrätt. Fokus kommer i denna del att ligga på de 

egenheter som förknippas med rättsområdet.  

1.4.2 Del II 

I Del II företas en presentation av EKMR och dess inträde i svensk skade-

ståndsrätt. Delen kan sägas ha två olika fokusområden. Dels kommer det euro-

peiska perspektivet, där Europadomstolens praxis och principer som präglar 

tillämpning av EKMR, att analyseras. Dels kommer konventionens inträde i 

svensk skadeståndsrätt att redogöras för. Denna disposition, där även svensk 

praxis är en del av en redogörelse för EKMR, kan tyckas vara kontroversiell. 

Detta är dock bättre än att skilja på de nationella rättsfall som är ett direkt och 

uttalat utflöde från konventionsrätten och övrig konventionsrätt. Genom denna 

uppdelning kan den applikationsövning som ska ske i Del III renodlas. Vissa 

resonemang från nationella domstolar om EKMR kan användas för att förklara 

hur konventionen bör läsas och hur de två, för uppsatsen relevanta, systemen 

hör ihop.  

1.4.3 Del III 

Genom att applicera det som framkommit i Del II på begreppen som presente-

rats i Del I ska här undersökas huruvida en systemkonform tillämpning av 

svensk skadeståndsrätt också kan anses vara konventionskonform, eller om det 

finns delar i den svenska skadeståndsrättsliga modellen som inte skulle hålla för 

en prövning av Europadomstolen. 

1.4.4 För- och nackdelar med en uppdelad disposition 

Uppsatsens disposition, med en uppdelning i dessa tre delar, har såväl för- som 

nackdelar. En uppenbar fördel med att fokusera läsningen på var sitt system i 

avgränsade delar, är att det finns en möjlighet för en läsare att kontrollera vilken 

del av dessa system som är intressant. Om man bara är intresserad av de grund-

läggande delarna av svensk skadeståndsrätt så kan Del I räcka. Om man däre-

mot vill veta mer om konventionsrättens intåg i svensk rätt så kan man med 

fördel fokusera på Del II. En annan fördel med dispositionen är att jämförelsen 

och analysen blir tydligare av att de olika systemen behandlats var för sig. 

Nackdelen är dock att den som läser uppsatsen pärm till pärm, kan uppleva 

att uppsatsens målgrupp verkar variera. De presentationer som görs av det 

svenska skadeståndsrättsliga systemet i Del I är som sagt på en stundtals grund-

läggande nivå. En läsare som vill veta mer om konventionsrättsliga frågor i 

svensk skadeståndsrätt behärskar med stor sannolikhet de begrepp som av-

handlas där. Trots detta är det av vikt att den begreppsapparat som ska hanteras 

i förhållande till de konventionsrättsliga spörsmålen presenteras på ett sätt som 
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gör att terminologin är på plats. Del I kan med ett sådant synsätt ses som en 

inledande del, där frontlinjerna ritas ut så att en jämförelseoperation ska vara 

möjlig att företa i Del III.  

1.5 Forskningsläge och förhållningssätt till tidigare 
studentuppsatser 

Frågan om EKMR:s påverkan på skadeståndsanspråk i privaträttsliga relationer 

har dryftats sedan konventionsbaserade skadeståndsanspråk mot staten började 

skymtas.33 Efter NJA 2007 s. 747, som än idag utgör en sorts yttersta gräns för 

EKMR:s inflytande, har debatten fortsatt med argument för hur EKMR kan 

tänkas påverka skadeståndskrav i privaträttsliga relationer.34 NJA 2015 s. 899, 

som innebar ett slags vitamininjektion i debatten, har föranlett en rad artiklar 

och uppsatser.35 Mycket av det som skrivits har handlat om huruvida man kan 

skönja en framtid där skadeståndskrav ska kunna baseras på enbart konvent-

ionsöverträdelser, eller inte.  

I sin analys av NJA 2015 s. 899 presenterade Håkan Andersson tre möjliga 

sätt som EKMR skulle kunna påverka privaträttsliga skadeståndsmål på: 1) 

privaträttsliga skadeståndsanspråk som resulterar i ansvar för staten, 2) en po-

tentiell rättighetskränkning som innebär att ett anspråk inte kan tillgodoses av 

domstol och 3) tillämpning av nationella handlingsnormer som påverkas av ett 

skyddsintresse som etablerats av EKMR. Argumentationen för dessa tre utflö-

den av EKMR kommer att analyseras i uppsatsen, men används också som en 

språngbräda för den mer djupgående analysen.  

Skadestånd baserat på EKMR i privaträttsliga relationer är ett ämne som ti-

digare behandlats i studentuppsatser. Detta är kanske inget som bör förvåna 

med tanke på ämnets aktualitet och domstolars benägenhet att utveckla möjlig-

heten till skadestånd utifrån EKMR. Förhållningssättet till dessa uppsatser 

kommer vara ett sådant som Claes Sandgren förespråkar i sin bok ”Rättsveten-

skap för uppsatsförfattare”, nämligen att ta del av dessa föregående verk och 

utnyttja deras källförteckningar som en sammanställning av potentiellt intres-

sant doktrin.36 Studentuppsatserna ges alltså inte självständig auktoritet som 

rättsvetenskapliga verk med rättskällestatus, utan ses snarare som en inventering 

av sådana verk. 

Utöver detta så har studentuppsatser lästs för att förevarande uppsats inte 

ska utgöra en upprepning av ett verk som redan skrivits. Uppsatsens självstän-

 
33 Se Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 553. 
34 Se exempelvis Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 1015. Se även Crafoord, & 

Scheiman, Skadeståndsskyldighet vid rättighetskränkningar på arbetsmarknaden, s. 325. 
35 Se exempelvis Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper, passim. Se även Schultz, 

Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd, passim. 
36 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 33. 
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dighet uppnås alltså genom aktiva ställningstaganden i förhållande till det som 

redan skrivits, snarare än genom att inte läsa dessa verk.37 En annan aspekt som 

gör att förevarande arbete kan distingeras från tidigare uppsatser är själva ut-

vecklingen av rättsområdet. Denna utveckling innebär att de problem som pre-

senteras har fått nya svar och alternativa lösningar. Förevarande uppsats kan 

alltså ses som det senaste, men förmodligen inte det sista, tillskottet till en serie 

uppsatser som berör ett föränderligt och spännande område.38 
  

 
37 Jfr a.a., ibid. 
38 Se a.a., ibid. 
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2 Det svenska skadeståndsrättsliga systemet 

I följande kapitel presenteras grundlinjerna i det svenska skadeståndssystemet. 

Inledningsvis ges en kort historisk exposé för att förklara hur skadeståndsrätten 

organiskt utvecklats dit den är idag. Funktionen av en sådan tillbakablick är att 

presentera de utvecklingslinjer som varit ledande för skadeståndsrättens ut-

veckling. Dessa utvecklingslinjer kan även antas sträckas över samtiden. Med 

detta vill sägas att skadeståndsrätten inte är – eller någonsin har varit – statisk. 

Den historiska tillbakablicken är även tänkt att erbjuda en kontext till vissa 

relationer och tankegångar i skadeståndsrätten. Dessa skulle utan historisk för-

ankring kunna verka godtyckliga, men med en sådan presentation framstår de 

förhoppningsvis som rimliga eller i alla fall begripliga.  

Efter den rättshistoriska utläggningen företas en presentation av skade-

ståndsrättens funktioner där framförallt två grundläggande perspektiv på skade-

ståndsrättens syfte diskuteras. Dessa perspektiv kommer att fungera som led-

stjärnor i ambitionen att systematisera delar av skadeståndsrätten. Genom att 

förstå dessa ändamål, bör också vissa institut och avvägningar inom skade-

ståndsrätten kunna förklaras. 

2.1 Skadeståndsrättens historia 

Skadeståndsrätten har historiskt sett haft ett nära samband med straffrätten.39 

Detta är inte ägnat att förvåna, då de två instituten har många gemensamma 

nämnare. I alla fall ur den skadevållandes perspektiv kan ett skadestånd och ett 

straff antas ha samma funktion, en avskräckande sådan.  

Ur den skadelidandes perspektiv har de två instituten mindre gemensamt. 

Skadeståndet, som tillfaller den skadelidande, har en uppenbar kompensatorisk 

effekt. Ett straff har inte samma direkta effekt på den skadelidande. Möjligen 

kan straffet framstå som en moralisk utjämning i de två inblandades sfärer, men 

de straffrättsliga ambitionerna är mer fokuserade på att utkräva ansvar för den 

överträdelse som skett, än att kompensera den skadelidande.  

Under medeltiden var skadeståndsregleringen och straffrätten ännu mera 

sammanlänkade med varandra än vad de är idag.40 En gärning kunde enligt de 

då gällande reglerna sanktioneras med en bot, som generellt skulle tredelas mel-

 
39 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 28. 
40 Se a.a., ibid. 
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lan kungen, häradet eller staden, och den skadelidande.41 En bot kan alltså ses 

som ett skadestånd som sammanflätats med ett bötesstraff. 

Tredjedelen som gick till den skadelidande borde kunna ses som ett slags 

skadestånd. Detta system, där kasuistiskt utformade rättsregler kunde resultera i 

botar, var en del av svensk rätt fram till 1800-talet.42 Genom en omfattande 

reform på straffrättens område avskaffades botsystemet och skadeståndet blev 

självständigt, men fortfarande nära förankrat med straffrätten.43  

I 1864 års strafflag ägnades kapitel 6 åt allmänna regler om skadestånd. 

Detta kapitel inleddes med följande paragraf: ”[s]kada, som någon genom brott 

annan tillfogar, skall af den brottslige gäldas, ehwad brottet skett med uppsåt 

eller af wållande.” Denna regel som till sin lydelse bara var inriktad på brottsliga 

gärningar, kom redan i slutet av 1800-talet att analogt tillämpas även vid hand-

lingar som inte var brottsliga.44  

Denna praxis innebar ett stilbrott från regler som var kasuistiskt utformade 

och inriktade på yttre drag i en skadegörande handling.45 Istället nyttjades det 

som kallas för ”culparegeln”, som var generell i sin utformning, och som tog 

sikte på skadevållarens agerande. Oavsett om en handling varit brottslig eller ej 

så kunde en handling vara skadeståndsgrundande, om den var uppsåtlig eller 

vårdslös.  

Ovan nämnda culparegel har kommit att få stort inflytande i svensk skade-

ståndsrätt. Culparegeln infördes i lag genom att den praxis som utvecklats ge-

nom domstolarnas analoga tillämpning av strafflagen kodifierades i SkL. Av 

SkL 2 kap. 1 § framgår att ”[d]en som uppsåtligen eller av vårdslöshet åsamkar 

skada ska ersätta skadan.” 

Sammanfattningsvis kan sägas att svensk skadeståndsrätt har haft ett histo-

riskt nära samband med straffrätten, och den typen av kasuistisk lagstiftning. 

Culparegelns karaktär av generalklausul och dess fokus på skadevållarens objek-

tiva agerande snarare än subjektiva insikt, har dock separerat instituten.  

2.2 Skadeståndsrättens funktion 

Med funktion avses i detta sammanhang skadeståndsrättens verkningar, alltså 

ett svar på frågan om varför själva institutet skadeståndsrätt behövs.46 Det som 

åsyftas och efterfrågas är således inte de faktiska rättsverkningar som utgivandet 

av ett skadestånd innebär, utan snarare de ändamål som upprätthållandet av 

förutsättningarna för skadeståndsskyldighet är tänkta att tillgodose.47  

 
41 Se a.a., ibid. 
42 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 24. 
43 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 28. 
44 Se Prop. 1972:5, s. 19.  
45 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 254. 
46 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 37.  
47 Jfr Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 321. 
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Det råder inte konsensus om vad som är skadeståndsrättens primära funkt-

ion. Detta är kanske inte helt förvånande, då de funktioner som här diskuteras 

kan sägas vittna om vad skadeståndsrätten är i sin renaste form, och varför en 

skadelidande ska ha rätt till ett skadestånd. I vissa läger anses skadeståndsrätten 

vara en moralisk utjämning av sakförhållanden, med andra ord ställs där frågan: 

”var är det rättvist att denna skada placeras?”.48 Detta förespråkande för korrek-

tiv rättvisa tar sikte på att den viktigaste funktionen för skadeståndsrätten är att 

den moraliska balansrubbning som skett genom att A skadat B, korrigeras. 

Motsatsen till denna ideologiska utgångspunkt kan sägas vara den som fram-

hålls i förarbetena till skadeståndslagen: att skadeståndsrätten är underordnad 

straffrätten vad gäller en moralbildande funktion.49 I denna riktning talar även 

faktumet att skadeståndets intensitet, eller storlek, sällan anpassas efter den 

ansvarsgrundande handlingens ”farlighet”, utan snarare skadans storlek.50  

I förarbetena till skadeståndslagen uttrycks att den rättspolitiska målsättning-

en för reformarbetet på skadeståndsrättens område bör vara att ”tillskapa ett 

regelsystem för fördelningen bland medborgarna av de ekonomiska förlusterna 

i följd av skadefall som tillgodoser allmänt erkända krav på social rättvisa och 

trygghet och som samtidigt leder till det mest rationella utnyttjandet av sam-

hällets och enskildas ekonomiska resurser.”51 Här framstår det som att tanken 

om korrektiv rättvisa har tagit ett steg tillbaka till förmån för att den skadeli-

dande ska kompenseras, och huruvida det är just skadevållaren som ska vara 

den som betalar är av underordnad betydelse. Med en sådan inställning till ska-

deståndsrätten kan argumenteras för att skadeståndsrätten över tid skulle kunna 

fasas ut till förmån för en sorts socialförsäkring. Detta var tydligen också den 

långsiktiga ambitionen med själva reformarbetet.52 Denna ambition har dock 

inte materialiserats, men kan ses som en indikator på vilken ideologisk utgångs-

punkt som var rådande vid utformningen av skadeståndslagen.53  

Efter att ha presenterat dessa två ytterligheter, som har påverkat utveckling-

en av skadeståndsrätten, framstår det som lönlöst att efterfråga vad som är 

skadeståndsrättens viktigaste funktion. Mer ändamålsenligt bör vara att analysera 

samspelet mellan flera olika, och ibland motstridiga, mål och funktioner.54 

Några skadeståndsrättsliga funktioner som kan nämnas är reparation, prevent-

ion, kostnadsplacering, pulvrisering av förluster eller ekonomisk prevention. De 

 
48 Jfr Schultz, Kausalitet, s. 183. 
49 Se Prop. 1972:5, s. 79 ff. 
50 Se Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 95. 
51 Se Prop. 1972:5, s. 83.  
52 Se a.a., s. 85 ff.  
53 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 46. 
54 Se a.a., ibid. 
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två förstnämnda kan ses som den allmänna vattendelaren,55 och det är dessa 

funktioner som i det följande kommer att presenteras mera ingående.56 

2.2.1 Reparation 

Vid en första anblick framstår det som klart att en viktig funktion för skade-

ståndsrätten skulle vara att ”reparera” den skadelidandes situation. Den besitt-

nings- eller förmögenhetsrubbning som en skadevållare orsakat ska balanseras 

ut.57 Den skadelidande får sin förlust värderad i pengar och ersätts detta belopp. 

Den reparativa aspekten av skadeståndsrätten är alltså bara ”funktionell” för 

den, i det specifika fallet, skadelidande.  

Ur ett vidare perspektiv kan dock vetskapen om att ersättning finns att utgå 

vid skada, bidra till en allmän känsla av trygghet i samhället.58 Inom skade-

ståndsrätten gäller som principiell utgångspunkt att reparationen, för att vara 

tillräcklig, ska innebära ”full ersättning” (restitutio in integrum).59 Detta innebär att 

den skadelidande, genom skadeståndet, ska försättas i den ekonomiska situation 

som skulle ha förelegat om skadan inte hade inträffat. Inom diskussionen om 

reparation ryms frågan om vem som ska stå för skadeståndet. För att den repara-

tiva funktionen av skadeståndet ska anses vara tillgodosedd, skulle det kunna 

vara likgiltigt huruvida skadeståndet kommer från skadevållaren eller exempel-

vis ett försäkringsbolag. I doktrinen har anförts att detta inte är i linje med de 

moraliska grundvalar som skadeståndsrätten vilar på, och att reparationen först 

är tillgodosedd när en ersättning kommit från själva skadevållaren.60 

2.2.2 Prevention 

Den preventiva delen av skadeståndsrättens funktion är, till skillnad från den 

reparativa, ägnad att förhindra att skador över huvud taget uppstår.61 Tanken på 

att behöva utge skadestånd ska uppmuntra potentiella skadevållare att vara 

mera försiktiga, eller avskräcka dem från att vara vårdslösa. Hur denna prevent-

ion konkret tar sig uttryck beror på vilket perspektiv man anlägger.  

På ett, för den skadevållande, individuellt plan kan preventionstanken sägas 

åstadkomma en prevention mot framtida skador då den som en gång varit 

tvungen att utge skadestånd bör vara mer försiktig i framtiden.62 Ur ett bredare, 

allmänt, perspektiv så kan den preventiva effekten sägas uppnås genom att 

 
55 Se Schultz, Kränkning, s. 57. 
56 För en redogörelse av de tre sistnämnda funktionerna hänvisas till Hellner och Radetzki, s. 38 

ff. 
57 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 323. 
58 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 37.  
59 Se Prop. 1972:5, s. 95. 
60 Jfr Schultz, Kausalitet, s. 183.  
61 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40. 
62 Se a.a., ibid. 
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tanken på ett skadestånd får gemene man att agera försiktigare. Skadeståndet 

utgör alltså ett slags inverterat ekonomiskt incitament för en aktsam livsföring. 

Den som kanske ivrigast betonat vikten av skadeståndsrättens preventiva 

funktion är Vilhelm Lundstedt, som i nedanstående citat beskriver en framtids-

dystopi där utomobligatoriska skadestånd inte existerar. Följden blir en bris-

tande respekt för andra människor och deras tillhörigheter, vilket skulle leda till 

att det civiliserade samhället vore otänkbart: ”[a]v hunger och brist på de nöd-

vändigaste livsbetingelserna skulle huvudparten av jordens civiliserade befolk-

ning småningom försvinna. Återstoden skulle – för att nu fullfölja tankeexpe-

rimentet – slutligen irra omkring som barbarer och vildar.”63  

Genom att fokusera på skadeståndets preventiva del kan, till skillnad från 

vad som torde vara fallet ur ett reparativt perspektiv, ett skadestånd tillåtas vara 

större än den skada som lidits. En ersättningstyp där detta exemplifieras är dis-

krimineringsersättningen, som har en uttalat preventiv funktion.64 I dessa er-

sättningar adderas ett ”preventionspåslag”, eller ett ”straffskadestånd” för att 

det ska ”kosta att diskriminera”.65 

2.3 Skadeståndsrättens metod 

Med skadeståndsrättslig metod avses här inte den metod som används för ett 

rättsvetenskapligt arbete, utan snarare den metod som används för att lösa ska-

deståndsrättsliga problem. Denna uppdelning görs, som nämnts i dispositions-

delen, då det är relevant för det materiella stoffet i uppsatsen att se om tillämp-

ningsfrågor skiljer sig åt mellan konventionsrättsliga skadeståndsfrågor och 

inhemska sådana.  

Inom skadeståndsrätten har man, precis som i andra rättsområden, att för-

hålla sig till ett avgränsat och sammanhängande system av normer.66 Genom 

dessa normer är det tänkt att en rättstillämpare på ett likformigt och förutsebart 

sätt ska kunna slita tvister. Denna hantering är komplex då den utomobligato-

riska skadeståndsrätten kännetecknas av ett behov av vidareutveckling. I moti-

ven till skadeståndslagen beskrivs det som betydelsefullt att lagstiftningen inte 

försvårar en kontinuerlig anpassning av rättstillståndet till den framtida utveckl-

ingen.67 Med anledning av detta är SkL allmänt formulerad, vilket har fått kom-

penseras av övriga rättskällor.68 

Den skadeståndsrättsliga metoden handlar alltså om att på ett lyhört sätt till-

lämpa regler som måste utläsas ur mera flexibla rättskällor än lag. Detta innebär 

 
63 Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten, s. 106.  
64 Se Hellborg, Diskrimineringsansvar, s. 350. 
65 Se Prop. 2007/08:95, s. 390. 
66 Se Peterson & Sandström, Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 752. 
67 Se Prop. 1972:5, s. 100.  
68 Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 27.  
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att HD, som rättsbildande auktoritet, har ett ansvar att genom sina prejudikat 

förtydliga och konkretisera de allmänna skadeståndsrättsliga principer som ska-

deståndsrätten vilar på.69 

Underinstanser har visserligen ingen formell bundenhet till HD:s praxis. Det 

har uttalats att det bara är ”tyngden av de skäl som motiverar domsluten som 

bör vara avgörande för HD:s inflytande på rättstillämpningen i de lägre instan-

serna”.70 Till skillnad från i vissa andra länders rättssystem finns alltså i Sveriges 

ingen fastslagen stare decisis-princip som stadgar i vad mån prejudikat är bin-

dande.71 Det finns dock indikationer i lag på att HD:s avgöranden ska anses ha 

en prejudicerande verkan. 

Av RB 54:10 framgår att HD ska meddela prejudikatdispens om det är av 

vikt för ledningen av rättstillämpningen att talan prövas av högsta instans. Enda 

förklaringen till denna regel är att HD:s avgöranden kan påverka rättstillämp-

ningen, alltså vara prejudicerande.72 En annan sak som talar för att HD:s avgö-

randen ska ses som åtminstone vägledande, om än inte formellt bindande, är 

reglerna i RB om plenum och faktumet att pleniförfarandet sällan utnyttjas.73  

Även HD:s ledamöter känner sig alltså bundna av avgöranden från HD. Ett 

exempel där HD tagit denna normgivningskompetens på allvar är den, mellan 

lagstiftare och HD, gemensamma övningen om anhörigersättning74 som beskri-

vits som en bordtennismatch mellan lagstiftare och prejudikatinstans.75  

 

 
69 Se Bengtsson, Om allmänna skadeståndsrättsliga principer, s. 266. 
70 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 385 
71 Jfr SOU 1986:1, s. 47 ff.  
72 Jfr Hellner, Rättsteori, s. 93 f. 
73 Jfr Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 364 
74 NJA 1979 s. 620, NJA 1993 s. 41 I och II, NJA 1996 s. 377, Prop. 2000/01:68, s. 32 ff., NJA 

2003 s. 508 och NJA 2006 s. 181.  
75 Se Kleineman, Från prejudikatinstans till lagstiftare, s. 502.  
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3 Skadeståndsbedömning 

I följande kapitel presenteras de delmoment som kan sägas vara signifikativa för 

en skadeståndsbedömning. De delar som anses vara av relevans för den fort-

satta presentationen kommer att avhandlas i den ordning som de kan tänkas 

uppkomma inom ramen för en sådan bedömning. Presentationen gör inga an-

språk på att vara uttömmande, utan är mer tänkt att presentera de begrepp som 

kommer att användas i uppsatsen. Kapitlet kan i sin helhet ses som en avgräns-

ning, då de begrepp som berörs i det följande kommer att vara det som åsyftas i 

Del III. 

Inledningsvis berörs frågan om skada, då en skadeståndsbedömning inte 

gärna kan inledas utan att en sådan kan fastställas. Inom ramen för detta redo-

görs för de skadetyper som kan aktualiseras när det är tal om utomkontraktuella 

skadestånd. Efter detta ska frågan om ansvarssubjekt, eller presumtiv skadevål-

lare, avhandlas. Efter att skadevållaren presenterats redogörs för ansvarsgrunder 

och vad som krävs för att, beroende på skadetyper, hålla någon ansvarig för en 

skada. I denna del presenteras även sådant som kan innebära att skadestånds-

skyldighet är uteslutet, i form av ansvarsfrihetsgrunder. Slutligen kommer frå-

gan om vad som krävs för att sammanlänka skadan och den ansvarige. Inom 

ramen för detta kommer begreppen kausalitet, adekvans och skyddsändamål att 

kort redogöras för i var sin del. 

De olika moment av en skadeståndsbedömning som här presenteras är att 

ses som delar av en helhet. Detta innebär vissa framställningstekniska svårig-

heter. I presentationen av ett visst skadeståndsrättsligt begrepp fordras ibland 

hänvisningar till andra begrepp, då detta är nödvändigt för att visa hur delarna 

hänger ihop. I beskrivningen av skadebegreppet personskada kommer exempelvis 

att hänvisas till ansvarsgrunden culpa, trots att culpabegreppet beskrivs först i en 

senare del. Även begrepp som ännu inte presenterats i uppsatsen kan alltså bli 

föremål för hänvisningar. Dessa anakronismer är nödvändiga för att redogörel-

sen ska nå det djup som krävs för att uppsatsens syfte ska kunna uppnås. 

3.1 Skada 

Skadeståndslagens systematik när det kommer till skadetyper är en fyrdelad 

sådan. De ersättningsgilla skador som regleras däri är: personskada, sakskada, 

kränkning och ren förmögenhetsskada. Dessa olika skadetyper används dels 

som en begränsning för vad som räknas som ersättningsgilla skador och dels 
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som en begreppsapparat där de olika skadetyperna har olika förutsättningar för 

att kunna ersättas.  

Vidare kan skador delas in i ekonomisk respektive ideell skada. Som benäm-

ningarna vittnar om låter den ideella skadan sig inte mätas i pengar på samma 

sätt som den ekonomiska. Exempelvis kan en personskada delas upp såtillvida 

att en sjukhusräkning kan räknas till en ekonomisk skada, medan fysiskt och 

psykiskt lidande räknas som ideella skador.76 Dylika indelningar i olika skadebe-

grepp kan både underlätta och innebära problem. En alltför stark tilltro till 

skadebegrepp kan leda till problem när rättstillämpare möts av gränsfall.77 Den 

problematik som kan uppstå genom sådana begreppsinstitut kan exemplifieras 

med NJA 1995 s. 249, där en skada ansågs ligga på gränsen mellan dels ideell 

och ekonomisk skada, och dels sakskada och ren förmögenhetsskada. 

3.1.1 Personskada 

Det finns i SkL ingen definition för vad som menas med personskada, men viss 

ledning för vad som avses står att finnas i förarbeten. Till personskada räknas 

såväl kroppsliga som psykiska defekttillstånd. Med kroppsliga defekttillstånd 

kan exempelvis förstås en krossad fot, köttsår, inre blödningar etcetera.78  

För att ett psykiskt besvär ska anses utgöra en skada krävs dock att det är av 

viss dignitet. Det måste föreligga en medicinskt påvisbar effekt. Det är alltså 

inte tillräckligt med ”sådana allmänna känsloyttringar som är en normal följd av 

en skadeståndsgrundande handling, såsom den naturliga vrede, rädsla, oro eller 

sorg som vanligen upplevs i samband med en skadegörande handling.”79 Enligt 

SkL 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person-

skada ersätta skadan.  

Den ansvarsgrund som gäller för personskador är alltså culparegeln, som 

kommer att redovisas nedan.80 Den som drabbas av en personskada kan enligt 

SkL 5 kap. 1 § få ersättning både för ideella och ekonomiska skador. Till de 

ersättningsgilla ekonomiska personskadorna räknas exempelvis sjukvårdskost-

nader och inkomstförlust. Till de ideella dito brukar räknas sveda och värk, 

respektive lyte och men.81  

 

 
76 Se Prop. 2017/18:7, s. 30. 
77 Se Kleineman, Ideell skada eller förmögenhetsförlust, s. 109. 
78 Se Prop. 1975:12, s. 20. 
79 Se Prop. 2000/01:68, s. 17. 
80 Se nedan under 3.3.1. 
81 För vidare läsning om uppdelningen mellan ekonomiska och ideella skador, se Hellner & Ra-

detzki, Skadeståndsrätt, s. 353 ff. 
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3.1.2 Sakskada 

Inte heller sakskadorna har någon definition i SkL. I propositionen till lagen 

nämns dock att det som avses i första hand är ”genom fysiska medel direkt 

tillfogad skada på fysiska föremål, varmed avses såväl lösa saker som fast egen-

dom med tillbehör. […] Med skada på fysiskt föremål jämställs förlust av före-

målet, även när förlusten bara är tillfällig.”82 Precis som visats i fallet med per-

sonskador så inträder ansvar för sakskador om skadevållaren varit culpös. 

3.1.3 Ren förmögenhetsskada 

Ren förmögenhetsskada har, till skillnad från vad som gäller för person- och 

sakskada, en definition i SkL. Av 1 kap. 2 § framgår att ren förmögenhetsskada 

är sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada. Att notera är att det inte får råda samband med någons 

person- eller sakskada. Om det finns ett sådant samband är det snarare tal om 

en ekonomisk följdskada.  

Det finns inom den svenska skadeståndsrätten en restriktiv hållning när det 

gäller skadeståndsanspråk för utomobligatoriska rena förmögenhetsskador.83 En 

anledning till detta är det så kallade flodvågsargumentet, som av en av dess 

upphovsmän Benjamin N. Cardozo beskrev på följande sätt:  

 

“[i]f liability for negligence exists [to third parties], a thoughtless slip 

or blunder, the failure to detect a theft or forgery beneath the cover 

of deceptive entries, may expose accountants to a liability in an inde-

terminate amount for an indeterminate time to an indeterminate 

class. The hazards of business conducted on these terms are so ex-

treme as to enkindle doubt whether a flaw may not exist in the im-

plication of a duty that exposes to these consequences.”84  

 

De överväganden som ligger bakom flodvågsargumentet har också belysts i 

NJA 2014 s. 272. Där beskrevs hur restriktiviteten inför utdömande av skade-

stånd för rena förmögenhetsskador var nödvändig med hänsyn till a) behovet 

av förutsebarhet för skadevållaren, b) den bristande proportionalitet som skulle 

kunna uppstå mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfattning 

och c) de hanteringsmässiga svårigheter som ett ansvar mot en mycket stor 

krets skadelidande skulle kunna föra med sig.  

Den lagstadgade ansvarsregeln när det kommer till ren förmögenhetsskada, 

som framgår i SkL 2 kap. 2 §, stadgar att ”[d]en som vållar ren förmögenhets-

skada genom brott skall ersätta skadan.” Denna regel ska dock, som beskrivits i 

 
82 Se Prop. 1972:5, s. 579 f.  
83 Se NJA 2014 s. 272, p. 16 ff. 
84 Ultramares Corp. V. Touche, s. 179 f. 
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förarbetena till SkL, inte tolkas motsatsvis.85 Detta innebär att det finns fler 

gärningar än de brottsliga som kan föranleda ansvar för ren förmögenhetsskada. 

Syftet med definitionen får antas vara att, med hänsyn till ovan nämnda flod-

vågsargument, tydliggöra att culpa inte är tillräckligt för att ansvar för ren för-

mögenhetsskada ska vara aktuellt. Detta kommer att utvecklas nedan i delen 

om ansvarsgrunder. 

3.1.4 Kränkning 

Av SkL 2 kap. 3 §, framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom 

brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska 

ersätta den skada som kränkningen innebär. Även om lagtexten ger intryck av 

att det är för den skadelidande subjektiva upplevelser som kan utlösa skade-

ståndsansvar enligt kränkningsregeln, så framgår av förarbeten att det är den 

kränkande gärningen i sig som är skadeståndsgrundande.86 Av förarbeten fram-

går även att den skada som åsyftas vid tal om kränkningsersättning är de käns-

lor av rädsla, förnedring, skam eller liknande som uppstår hos den skadeli-

dande.87 

Så som systemet kring kränkningsersättning är uppbyggt så ersätts bara 

kränkningar som varit ”allvarliga”. I förarbetena beskrivs att vad som ska anses 

utgöra allvarliga kränkningar får bedömas från fall till fall, men att bagatellartade 

kränkningar inte bör medföra att skadestånd ska betalas.88 Man hänvisar också 

till att Brottsoffermyndigheten i sin praxis har ansett att en allvarlig kränkning 

inte kan uppskattas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Detta talar för att 

kränkningar som framstår som ”värda” mindre än 5 000 kronor, inte är allvar-

liga nog för att grunda skadestånd. I senare rättsfall har denna gräns höjts, och 

HD:s praxis talar nu för att kränkningsersättning endast undantagsvis utges 

med mindre än 10 000 kr.89  

Av SkL 2 kap. 3 § framgår att skadeståndsskyldighet för en kränkning, eller 

med ett annat ord: kränkningsersättning, bara utgår om kränkningen utgör ett 

brott. Utöver detta så krävs att brottet är ett sådant som har en viss karaktär, 

nämligen att det innefattar ett angrepp mot den kränktes person, frihet, frid 

eller ära. I fråga om kränkningar, och till viss del rena förmögenhetsskador, är 

alltså skadeståndsrätten delvis kvar i det system som gick ut på botar. Samman-

kopplingen mellan brott och skadestånd som rådde när skadestånd reglerades i 

ett kapitel i strafflagen finns alltså kvar för dessa skadetyper. 

 
85 Se Prop. 1972:5, s. 124.  
86 Se Prop. 2000/01:68, s. 66. 
87 Se a.a., s. 48. 
88 Se a.a., s. 65. 
89 Se NJA 2012 s. 211 I, NJA 2013 s. 842 och NJA 2014 s. 499 II. Se även Prop. 2017/18:7, s. 33. 
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3.2 Ansvarssubjekt 

Vid flera konkurrerande potentiella ansvarssubjekt blir den skadeståndsrättsliga 

frågan vem som kan hållas ansvarig för den skadevållande handlingen. Denna 

”ansvarsförflyttning” kan ta sig olika uttryck och ske av olika anledningar. Det 

skadeståndsrättsliga institut som främst gör sig påmint är principalansvaret. 

Innebörden av principalansvar är i korthet att någon annan än den primära 

skadevållaren bör hållas ansvarig. Som alternativ ansvarsförflyttning ska också 

kort redogöras för principen om casus mixtus cum culpa, som kan översättas till: 

”olyckshändelse (casus), beledsagad av ansvarsgrundande handling (culpa)”.90 

3.2.1 Principalansvar 

Det finns olika positioner som innebär principalansvar, exempelvis kan rollen 

som förälder eller vårdnadshavare, arbetsgivare eller redare leda till ett skade-

ståndsansvar för andras gärningar. För förståelse av anledningarna till en sådan 

ordning ska arbetsgivares principalansvar här kort redogöras för. 

Enligt SkL 3 kap. 1 § ska den som har arbetstagare i sin tjänst ersätta den 

skada som dennes arbetstagare vållar i tjänsten. I förarbetena till SkL beskrivs 

att skälen till detta bland annat var att risken för skadevållande handlingar i en 

verksamhet rimligen borde ligga på arbetsgivaren, som kunde organisera verk-

samheten för att minska riskerna för skador och genom ansvarsförsäkring 

kunde skydda sig mot skadeståndskrav. Vidare så ansågs en ordning där arbets-

tagarna var ansvariga för de skador som de kunde orsaka ge ett otillräckligt 

skydd för de skadelidande. I många fall kunde denne inte kräva arbetsgivaren på 

skadestånd, bara den arbetstagare som vållat skadan, och denne hade vanligen 

svårt att betala ersättning.91 

Den del av skadeståndsrättens funktion som varit ledande när det kom till 

instiftandet av arbetsgivares principalansvar synes tydligen vara reparation. 

Detta kan kontrasteras mot de rättspolitiska ambitioner som ligger bakom 

vårdnadshavares principalansvar.  

I SkL 3 kap. 5 § föreskrivs att vårdnadshavare till ett barn ska ersätta den 

skada som barnet orsakar genom brott. Vårdnadshavares principalansvar är 

begränsat till att ersätta en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse. I förar-

betena diskuterades denna begränsning, och det fastslogs att det viktigaste syf-

tet med principalansvaret var att nå en brottsförebyggande effekt. För det syftet 

ansågs det vara tillräckligt med ett begränsat principalansvar.92  

Detta uttalande vittnar om att den skadeståndsrättsliga funktion som varit 

ledande vid utvecklandet av vårdnadshavares principalansvar var prevention. 

Denna tanke förstärks av följande uttalande från samma förarbeten: ”[e]n re-

 
90 Se Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 146. 
91 Se Prop. 1972:5, s. 215 f.  
92 Se Prop. 2009/10:142, s. 34. 



 34 

 

 

 

form som ger föräldrar tydligare incitament till att skapa ökad insyn i deras 

barns och ungdomars liv och att reagera på antisociala beteendemönster bör 

mot denna bakgrund kunna bidra till att minska risken för ungdomsbrottslig-

het.”93  

Ovan har två olika typer av principalansvar diskuterats. Dessa verkar ha ut-

vecklats med ambitionen att förverkliga två olika skadeståndsrättsliga funktion-

er. Denna presentation har varit ägnad att tjäna som ett slags exemplifiering för 

hur frågan om ansvarssubjekt kan vara en del av en skadeståndsrättslig bedöm-

ning.  

3.2.2 Casus mixtus cum culpa 

En funktion av skadeståndsrätten är som ovan nämnts att vara kostnadsplace-

rande.94 De olyckshändelser som drabbar en skadelidande utan annans förskyl-

lan bekostas generellt av den skadelidande själv.95 Om en brand förstör en cykel 

som lämnats i ett garage, bekostas reparationen av ägaren till cykeln. Ett undan-

tag från denna huvudregel är casus mixtus cum culpa (casus mixtus). Denna prin-

cip innebär i korthet att den som stulit eller olovligt brukat annans egendom 

kan hållas ansvarig för skador som uppkommer när egendomen är i dennes 

besittning.96 Med en tillämpning av casus mixtus på exemplet ovan så skulle 

cykeln, om den stulits och blivit placerad i tjuvens garage som brann ner, ersät-

tas av den som stulit den. Ett annat exempel finns i NJA 2004 s. 746 I och II, 

där pojkar som deltagit i stölder av bilar funnits ansvariga för skador som upp-

kommit i färd med dessa, även om de själva inte kört. Genom den otillbörlighet 

som en stöld av egendom innebär så förändras alltså den rättsliga synen på vem 

som bör stå som riskbärare för den stulna egendomen.97 

Casus mixtus anses generellt vara en princip som bör appliceras i diskussion 

om ansvarsgränser, där innebörden blir att även icke-adekvata följder av ett 

agerande kan innebära skadeståndsskyldighet.98 I förevarande uppsats presente-

ras den som ett argument för omplacering av ansvarssubjekt. Detta då princi-

pen handlar om ett rättsligt ställningstagande där den som på ett otillbörligt sätt 

rubbat förutsättningarna för ägaren att ansvara för sina ägodelar, kan anses ha 

övertagit dennes ansvar.99  

 
93 Se a.a., s. 23.  
94 Se ovan under 2.2. Se även Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39. 
95 Se Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 150. 
96 Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 205. 
97 Jfr Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 153. 
98 Se exv. Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 205 f. 
99 Jfr Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 151. 
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3.3 Ansvarsgrund 

En diskussion om ansvarsgrunder handlar om att utröna vad som krävs från en 

skadevållares sida för att denne ska kunna hållas ansvarig för en skadelidandes 

skada.100 Förevarande presentation kommer, precis som i det föregående, hållas 

översiktlig då syftet med denna introduktion är att sätta nästkommande del av 

uppsatsen i en kontext.  

Urvalet kan te sig arbiträrt eller allt för grunt, men redogörelserna fyller en 

funktion såtillvida att de olika delar som kännetecknar en skadeståndsbedöm-

ning i alla fall berörs kort.  

3.3.1 Culpaansvar 

Culpa kan ses som en sorts huvudregel inom svensk skadeståndsrätt. Denna 

ansvarsgrund kan åberopas vid person- eller sakskada. I SkL 2 kap. 1 § före-

skrivs att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sak-

skada ska ersätta den. Culpa är en latinsk term som ungefär betyder oaktsamhet, 

och en culpabedömning handlar om att undersöka huruvida en skadevållare 

agerat på ett så pass oaktsamt sätt att denne ska hållas skadeståndsskyldig.101 

Den grundläggande frågan i en culpabedömning är om en skadevållare varit 

oaktsam, för att den borde ha handlat på ett annat sätt än vad den gjort.102 För 

att avgöra huruvida ett beteende är culpöst kan fyra komponenter tas i beak-

tande: a) risken för skada (det vill säga sannolikheten), b) den sannolika skadans 

storlek, c) möjligheterna att förekomma skadan och d) den handlandes möjlig-

heter att inse risken för skada.103 Enligt formeln, som kallas ”the Learned Hand 

formula” ska dessa komponenter vägas samman mot varandra. Därefter kan 

avgöras om dessa omständigheter krävde ett annat beteende än det som före-

kommit. Här bör betonas att en stor del av culpabedömningen görs i detta sista 

steg, och att en culpabedömning inte kan lösas på ett schematiskt sätt.104 De 

fyra komponenter som ska tas i beaktande erbjuder snarare ett underlag för den 

fria culpabedömningen. 

3.3.2 Rent strikt ansvar 

Som komplement till culpaansvaret finns regler om rent strikt ansvar. Genom 

denna ansvarsgrund kan en skadevållare åläggas ansvar oberoende av någons 

vårdslöshet.105 Regler om rent strikt ansvar finns i flera lagar om bedrivande av 

 
100 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 31.  
101 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 123. 
102 Se a.a., s. 124. 
103 Se a.a., s. 130. 
104 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 79.  
105 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 164 
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verksamheter som har särskilda risker, exempelvis atomansvarighetslag 

(1968:45), sjölag (1994:1009) och järnvägstrafiklag (2018:181).  

Denna ansvarsform har en tydligt reparativ funktion. Helt oberoende av 

skadevållarens vårdslöshet kan skadeståndsansvar aktualiseras. Det krävs alltså 

ingen culpa; casus är tillräckligt för skadeståndsansvar. Tanken med att en verk-

samhets ”farlighet” ska bekostas av den som driver och berikar sig på en verk-

samhet, snarare än en skadelidande, känns igen från redogörelsen av principal-

ansvar för arbetstagare. Skälen till att dessa två ansvarstyper finns torde också 

vara snarlika. 

3.3.3 Brott 

Som nämnts under avsnitten om ren förmögenhetsskada och kränkning är det 

för vissa skador inte tillräckligt att en skadevållare varit culpös. Därtill krävs, 

åtminstone för kränkningar, att den skadevållande gärningen utgjort ett brott. 

Anledningen till att kopplingen mellan skadestånd och brott finns kvar när det 

kommer till vissa skador, och att den tagits bort när det kommer till andra, kan 

framstå som märklig. Beträffande kränkningsersättning så nämns i förarbetena 

att det, trots kravet på brottslig handling, inte krävs att skadevållaren faktiskt 

fälls till ansvar för brottet för att kränkningsersättning ska betalas. Avgörande är 

endast om skadan vållats genom en viss typ av brottslig handling.106 

I samma förarbetsuttalande diskuteras vad som skulle krävas som lagtekniskt 

substitut ifall man skulle utfasa ordningen där en brottskatalog avgör vilka gär-

ningar som bör vara skadeståndsgrundande: ”[i] t.ex. dansk rätt finns krav på att 

kränkningen skall vara ’rättsstridig’. Kravet på brott har dock den fördelen att 

de fall där kränkningsersättning skall betalas avgränsas till handlingar som av 

lagstiftaren definierats som klandervärda.”107 Anledningen till kravet på brott för 

att en kränkning ska kunna vara skadeståndsgrundande synes alltså vara att 

denna ordning innebär en, för alla domstolar likvärdig, måttstock för vilka gär-

ningar som anses vara otillåtna, även skadeståndsrättsligt. Brottskatalogen inne-

bär alltså en möjlighet till förutsebarhet när det kommer till dessa skadetyper. 

Som nämnts ovan under avsnittet om ren förmögenhetsskada så framgår av 

SkL 2 kap. 2 § att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska er-

sätta skadan. Denna regel ska inte tolkas så att det bara är vid brottsliga gär-

ningar som skadeståndsskyldighet kan uppkomma vid rena förmögenhetsska-

dor. Däremot så indikerar lagtexten att det för ansvar för ren förmögenhets-

skada inte räcker med att fastställa culpaansvar.  

Hänvisningen till brott får antas innebära att utdömande av skadestånd krä-

ver vissa ytterligare försvårande omständigheter från skadevållarens sida, för att 

ansvar ska kunna utgå.108 Genom praxis har framförallt två principer för ersätt-

 
106 Se Prop. 2000/01:68, s. 48.  
107 Se a.a., ibid. 
108 Jfr Lindskog, Rådgivningsansvar, s. 202 f., not 9. 
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ningsskyldighet vid ren förmögenhetsskada utkristalliserats: kvalificerat otillbör-

ligt handlande och befogad tillit. 

3.3.4 Kvalificerat otillbörligt handlande och befogad tillit 

Principen om kvalificerat otillbörligt handlande utvecklades i NJA 2005 s. 608. I 

målet hade en restaurangkedja, Max, förletts av sin konkurrent, Frasses, att 

indirekt sälja en lokal till dem. HD uttalade att: ”[d]et har inte kommit fram 

någonting i målet som talar för att konkurrensrättsliga hänsyn skulle göra Fras-

ses handlande försvarligt. Tvärtom framstår detta som kvalificerat otillbörligt; 

som hovrätten har uttalat utgör Frasses handlande ett tydligt avsteg från vad 

som måste krävas av en kommersiell aktör. Fallet är så allvarligt att Frasses bör 

åläggas att ersätta Max för den skada som handlandet har orsakat Max.”109  

Genom rättsfallet utvidgades, eller i vart fall förtydligades, möjligheten till att 

bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada.110 Utöver rent brottsliga 

gärningar kan alltså även ”kvalificerat otillbörliga” sådana resultera i skade-

ståndsskyldighet. Något som ansvarsgrunderna brott och kvalificerat otillbörligt 

handlande har gemensamt, är kraven på uppsåt. Det krävs, för att ansvar för ett 

kvalificerat otillbörligt handlande ska vara aktuellt, att skadegöraren har uppsåt i 

förhållande till skadan.111 

Principen om befogad tillit har utvecklats genom en rad rättsfall från HD.112 

Ett illustrativt sådant är NJA 2019 s. 94. I målet hade en förvärvare av en bo-

stadsrätt orsakats en ren förmögenhetsskada genom att bostadsrättsföreningen 

lämnat ut felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteck-

ningen. HD uttryckte i sina domskäl att förvärvaren a) måste antas ha förlitat 

sig på de felaktiga uppgifterna, detta hade han b) fog för att göra, de felaktiga 

uppgifterna hade c) inneburit en skada för förvärvaren och skadan hade d) 

orsakats genom bostadsrättsföreningens vårdslöshet. Dessa sammantagna om-

ständigheter innebar att bostadsrättsföreningen fanns vara skyldig att ersätta 

den skada som förvärvaren åsamkats.  

3.3.5 Överträdelse av en handlingsnorm 

För en förståelse av de ansvarsgrunder som presenterats följer här en kort pre-

sentation av det som förenar dem. Med ansvarsgrund åsyftas de, beroende på 

skadetyp olika, kvalificerande moment som kan avgöra om en överträdd hand-

lingsnorm leder till skadeståndsansvar eller ej.113 Med handlingsnorm menas här 

 
109 Se NJA 2005 s. 608, HD:s domskäl, näst sista stycket. 
110 Se Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd, s. 825.  
111 Se Lindskog, Straffliknande ekonomiska påföljder, s, 318, not 4. Se även Andersson, Ersättningspro-

blem i skadeståndsrätten, s. 809 f. 
112 Se NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878 och NJA 2014 s. 272. 
113 Se Lindskog, Rådgivningsansvar, s. 201. 
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de regler som har till syfte att skydda det värde som skadats. Vissa handlings-

normer framgår av lagtext. Exempelvis vittnar brottsbalk (1962:700)114 [cit. BrB] 

4 kap. 7 § om att störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan ses 

som ofredande.  

Översatt till termer av handlingsnormer så kan störande kontakter eller an-

nat hänsynslöst agerande indikera att en skadevållare överträtt den handlings-

norm som säger ”ofreda inte”. Den handlingsnormens skyddsändamål är att 

värna enskildas personliga integritet.115 För att kränkningsersättning ska kunna 

utdömas krävs alltså att handlingsnormen, i förevarande fall regeln om ofre-

dande, överträtts. 

Vissa handlingsnormer anses däremot vara så självklara att man inte ens 

funderar på att skadeståndsansvar förutsätter en avvikelse från en sådan norm. 

Så är exempelvis fallet när det handlar om sak- eller personskador. Dessa skade-

typer är så fast förankrade i allmänna uppfattningar, exempelvis att man inte ska 

förstöra andras egendom eller person, att man helt enkelt inte behöver reflek-

tera över huruvida en skadeståndsrättsligt relevant handlingsnorm överträtts vid 

en sådan skada. 116 

3.3.6 Ansvarsfrihetsgrund 

De klassiska ansvarsfrihetsgrunderna – nöd, nödvärn, förmansbefallning och 

samtycke – kan visserligen passas in i skadeståndsrätten som oberoende institut. 

Frågan är dock vad en sådan begreppsbildning tjänar till inom ramen för en 

skadeståndsbedömning. Som nämnts ovan i avsnittet som behandlar culpa, så 

har man inom ramen för en sådan bedömning att göra med sannolikheten för 

skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan och 

den handlandes möjligheter att inse risken för skada. Dessa faktorer ska sedan 

vägas samman för att se om ett agerande varit culpöst eller ej. I en sådan be-

dömning bör begrepp som nödvärn eller nöd kunna passas in.117  

Ett annat sätt att formulera möjligheterna till ansvarsfrihet i förhållande till 

en skadeståndsrättslig bedömning, är att se det som att det presumtivt culpösa 

agerande som skulle kunna vara skadeståndsgrundande i själva verket inte inne-

burit en överträdelse av en handlingsnorm. Således kan ett agerande som i sig är 

att ses som ett ofredande (exempelvis att knuffa en person) i ett större perspek-

tiv visa sig ha värnat ett överordnat skyddsintresse (exempelvis skyddet av liv). I 

ett scenario där en ofredande knuff inneburit att den skadelidande knuffats ur 

vägen för ett rusande tåg, skulle den ofredande gärningen inte anses innebära 

skadeståndsskyldighet.  

 
114 Senast omtryckt 2019:839. 
115 Se nedan under 3.4 för en utförligare presentation om handlingsnormers skyddsändamål. 
116 Jfr Lindskog, Straffliknande ekonomiska påföljder, s. 318.  
117 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 90.  
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3.4 Ansvarsgräns 

Efter att i en skadeståndsbedömning kontrollerat förekomsten av skada, an-

svarssubjekt och ansvarsgrund finns anledning att kontrollera orsakssamband 

och om detta orsakande ska anses vara skadeståndsgrundande. I det följande 

ska tre ansvarsbegränsande begrepp kort presenteras: kausalitet, adekvans och 

skyddsändamål.  

Dessa kan grovt beskrivas som tre aspekter av en avgränsningsbedömning. 

Kausaliteten handlar om att etablera ett faktiskt och reellt samband mellan en 

ansvarsgrundande gärning och en skada. Adekvansen handlar om det för ska-

devållaren påräkneliga sambandet.118 Skyddsändamålsläran handlar snarast om 

en rättspolitisk avgränsning av olika ansvarsgrunder.119 

3.4.1 Kausalitet 

Kausalitet kan med ett annat ord beskrivas som orsaksförhållande.120 Syftet med 

en kausalitetsprövning är att se om den fastställda ansvarsgrunden (exempelvis 

culpa, rent strikt ansvar eller kvalificerat otillbörligt handlande), har orsakat 

skadan. Annorlunda uttryckt så binder orsakskravet samman den som ansvarar 

för skadan med den skadelidande.121  

För att kunna värdera orsakssamband används i doktrin ofta begreppsparet 

tillräcklig respektive nödvändig betingelse.122 Dessa begrepp kan förklaras på 

följande sätt. En nödvändig betingelse innebär att skadan inte skulle ha inträffat 

utan händelsen. Med tillräcklig betingelse avses att händelsen ensamt leder till 

skadan. En nödvändig men inte tillräcklig betingelse kan vara en ”delhändelse” i 

ett större förlopp. En tillräcklig men inte nödvändig betingelse kan vara en av 

flera ”konkurrerande” orsakshändelser.123 Genom denna dikotomi kan uttolkas 

att en händelse som är både en nödvändig och tillräcklig betingelse, vittnar om 

en ”stark kausalitet”.124  

Själva fastställandet av kausalitetssamband kan, draget till sin spets, leda till 

omfattande resultat. Som exempel kan följande anföras: ett par, låt oss säga på 

ett culpöst sätt, skaffar en avkomma som i vuxen ålder skadar en annan person. 

Paret har de facto startat en kausalkedja som resulterat i en skada.125 Kausalitets-

kravet kan tydligen ge ett mycket vidsträckt resultat. Den fråga som aktualiseras 

 
118 Jfr Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s.28 f. 
119 Jfr a.a., s. 55. 
120 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 187.  
121 Jfr Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 468. 
122 Se exempelvis Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 185. 
123 Se Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 127 f.  
124 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 189. Jfr Andersson, Gränsdragningsproblem i skadestånds-

rätten, s. 54. 
125 Jfr Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 135. 
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när kausalitet etablerats blir hur långt det ansvar som följer av den ansvarsgrun-

dande gärningen ska sträckas. 

3.4.2 Adekvans 

Som nämnts i det föregående avsnittet så kan en kausalitetsbedömning leda till 

intetsägande resultat, som i exemplet med föräldrarna till den skadevållande 

avkomman. Därför krävs en ansvarsbegränsande lära som kan avgöra vilka 

skador som ska ersättas på grund av en ansvarsgrundande, och förvisso kausal, 

händelse. Ett annat exempel som framställts av en tysk fysiolog och filosof, von 

Kries, är det följande. En kusk som kör en vagn med passagerare somnar, vilket 

är vårdslöst. Hästen, nu förarlös, viker av på fel väg. Där träffas ekipaget av 

blixten och passageraren dödas. Om kusken inte somnat hade hästen hållit sig 

på rätt väg, insomnandet är alltså en nödvändig betingelse. Händelsen kan 

också anses vara tillräcklig i den meningen att den ena händelsen ledde till den 

andra.126 Trots detta får det anses vara uteslutet att ålägga kusken i exemplet 

skadeståndsskyldighet, då blixten lika gärna hade kunnat slå ner om vagnen 

befunnit sig på rätt väg.  

Adekvansläran är tänkt att avgränsa skadeståndsskyldigheten från sådana 

skador som förvisso orsakats av ansvarsgrundande händelser, men som inte kan 

sägas vara påräkneliga, ligga i farans riktning, förutsebara eller sannolika följder 

av händelsen. Dessa sistnämnda omskrivningar av adekvanskravet kan ses som 

ett sätt att på ett intuitivt sätt göra adekvansbedömningar.127 

3.4.3 Skyddsändamål 

Skyddsändamålsläran går i korthet ut på att, för att fastställa ansvar, utröna vilka 

skyddsintressen en viss handlingsnorm har. Ett exempel som brukar anföras är 

att en smugglare kan sälja varor billigare än dennes konkurrenter. Den konkur-

rent som därigenom går miste om intäkter kan inte kräva smugglaren på skade-

stånd, trots att denne begått ett brott som lett till skada för konkurrenten. Detta 

beror på att smugglingsregeln inte avser att skydda privata ekonomiska intres-

sen.128 

Exemplet illustrerar hur skyddsändamålsläran, till skillnad från adekvansläran 

som baserar gränsdragningen på naturlagar och orsaksföljders påräknelighet, 

grundas på rättspolitiska överväganden och reglers ändamål. Utöver sådana fall, 

där skyddsintresset för en regel kan utläsas ur lagtext, har anförts att skyddsän-

 
126 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195 f. 
127 Se Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 475. 
128 Se exempelvis Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 84. Se även Andersson, Ansvarsproblem i 

skadeståndsrätten, s. 180.  
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damålsläran kan användas även för att avgränsa ett culpaansvar. Så menade 

justitierådet Nordenson att institutet kunde användas i NJA 1976 s. 458.129 

Han beskriver där i ett särskilt yttrande att läran bör vara tillämplig när den 

skadegörande handlingen innebär ett ”åsidosättande av en icke lagfäst hand-

lingsregel eller -norm, dvs. någon av de aktsamhetsnormer som domstolarna 

utan stöd av skriven lag tillämpar i skadeståndsmål.”130 I fallet hade en nioårig 

pojke överlämnat en cykelpump som modifierats till korkbössa till en sexåring. 

Nordensson menade att det som var avgörande för att skadeståndsansvar skulle 

inträda var att den skada som förverkligats var densamma som den överträdda 

handlingsnormen haft som ändamål att skydda. Med andra ord innebar en till-

lämpning av skyddsändamålsläran på fallet, att skadeståndsskyldighet bara 

kunde inträffa om sexåringen skadade sig på ett sätt som handlingsnormen – 

”lämna inte cykelpumpar som ändrats till korkbössor till sexåriga barn” – tog 

sikte på, exempelvis genom ett avlossat ”korkskott”. Om sexåringen hade ska-

dat sig på ett sätt som inte föranletts av modifikationen, exempelvis att han 

slagit sig i huvudet av pumpen, skulle bedömningen göras beroende av 

huruvida det fanns en handlingsnorm som fastställde att man inte skulle lämna 

ut vanliga cykelpumpar till sexåriga barn.131  

I de ovanstående exemplen används skyddsändamålsläran för att begränsa 

de skador som ska anses vara skyddade av den handlingsnorm som överträtts. 

På motsvarande sätt kan argumenteras för att en handlingsnorms skyddsända-

mål kan tala för ett ”utvidgat” ansvarsområde.132  

 
129 Nordenson diskuterar tillämpning av normskyddsläran. I förevarande uppsats behandlas 

skyddsändamålsläran och normskyddsläran synonymt. 
130 NJA 1976 s. 458, Nordensons särskilda yttrande, fjärde stycket.  
131 A.a., tolfte stycket ff. 
132 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 ff.  
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4 Slutsatser Del I 

Vad som kan utläsas av det föregående är att den svenska skadeståndsrätten 

under lång tid haft ett nära band till straffrätten. Detta bland annat genom att 

boten kunde ses som en kombination av straff och skadestånd. Denna samhö-

righet har luckrats upp på vissa ställen, men är mera närvarande på andra. 

När det kommer till vissa skadetyper, kränkning och ren förmögenhetsskada, 

har bandet mellan straff och skadestånd behållits mer än vad som är fallet för 

person- och sakskada. Även om regeln i SkL 2 kap. 2 § inte ska tolkas motsats-

vis så finns uppenbarligen en fingervisning där för att ren förmögenhetsskada 

inte ska utdömas med endast hänvisning till att ett agerande varit culpöst. Både 

när det kommer till kränkning och ren förmögenhetsskada framstår det som att 

ansvarsgrunderna måste relateras till någonting mera greppbart. För ett sådant 

syfte passar en brottskatalog bra, då detta nyanserar och konkretiserar de hand-

lingsnormer som ryms inom begreppen kränkning och ren förmögenhetsskada. 

Olika ansvarsgrunder fordrar olika subjektiva insikter hos skadevållaren för att 

ansvar ska vara aktuellt. Strikt ansvar aktualiserar skadestånd redan vid casus, 

culpaansvar kräver vissa subjektiva insikter, men inte uppsåt, och brott respek-

tive kvalificerat otillbörligt handlande kräver uppsåt. 

 Det skadeståndsrättsliga systemet har, åtminstone sedan skadeståndslagens 

tillkomst, utformats så att en kontinuerlig utveckling ska vara möjlig. Denna 

utveckling har HD tagit ansvar för genom att i utförliga resonemang presentera 

och konkretisera de allmänna skadeståndsrättsliga principer som ligger bakom 

de generellt utformade regler som utgör den svenska skadeståndsrätten. 
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5 EKMR 

I följande kapitel presenteras EKMR och dess successiva inträde i svensk rätt. 

Kapitlet inleds med en historisk presentation av hur konventionen kom till och 

hur den blev en del av svensk rätt.  

Därefter presenteras hur skadeståndsrätten, genom praxis och till sist lag-

stiftning, kommit att bli en kontrollmekanism för att säkerställa att det allmänna 

uppfyller de skyldigheter som konventionen ålägger staten. En stor del av pre-

sentationen ägnas åt artikel 41 i EKMR, som reglerar Europadomstolens man-

dat att utdöma skadestånd för konventionsöverträdelser. I kapitlet redogörs 

sedan för fyra rättsfall där svensk skadeståndsrätt och EKMR på olika sätt be-

rörts av varandra.  

5.1 Konventionens framväxt 

Efter andra världskrigets slut fokuserades det internationella samarbetet i 

Europa på att genom internationella överenskommelser binda staterna vid att 

erkänna och respektera mänskliga rättigheter.133 Kriget och dess politiska för-

spel visade att allmän och lika rösträtt inte var en tillräcklig förutsättning för att 

ett demokratiskt statsskick skulle kunna bevaras, eller för att den enskilda män-

niskans värdighet skulle respekteras.134  

Med anledning av dessa insikter inrättades Europarådet, och genom denna 

organisation utarbetades Europakonventionen. I denna konvention, inklusive 

de tilläggsprotokoll som har tillkommit, anges dels vilka fri- och rättigheter som 

de undertecknade staterna ska garantera och dels regler om ett institutionellt 

kontrollsystem.  

Detta kontrollsystem som inledningsvis bestod av två separata organ, Euro-

pakommissionen och Europadomstolen, innebar att konventionsstater kunde 

hållas ansvariga för överträdelser av konventionen.135 Sedan 1998 har de två 

organen slagits ihop till en domstol, som är belägen i Strasbourg.136  

 
133 Se Prop. 2017/18:7, s. 9.  
134 Se Prop. 1993/94:117, s. 10. 
135 Se a.a., s. 11. 
136 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 20. 
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5.2 Europadomstolen 

Till Europadomstolen kan två typer av mål anhängiggöras: dels mellanstatliga 

mål, där en konventionsstat inger en anmälan om att en annan konventionsstat 

har brutit mot sina förpliktelser enligt konventionen, dels enskilda klagomål. De 

enskilda klagomålen är den ojämförligt största delen av de mål som hanteras av 

Europadomstolen,137 och också den måltyp som är av intresse för förevarande 

uppsats. 

Av artikel 34 i EKMR kan utläsas att enskilda personer, icke-statliga organi-

sationer och grupper av enskilda personer som påstår sig ha utsatts för en 

kränkning, åtnjuter klagorätt till Europadomstolen. Genom denna reglering blir 

alltså Europadomstolen en extern överinstans som kan hålla konventionsstater 

ansvariga i de fall dessa kränker enskildas rättigheter. För att ett mål ska kunna 

anhängiggöras i Europadomstolen krävs enligt artikel 35 att alla inhemska 

rättsmedel först har uttömts. Tanken med denna regel är att fel som begås i 

första hand ska korrigeras på det nationella planet, och att klagomål till Euro-

padomstolen endast ska vara en sista utväg.138 Europadomstolen har i sin praxis 

uttryckt att dess uppdrag är att övervaka konventionsstaternas implementering 

av EKMR.139 Detta framgår också av domstolens uppdragsbeskrivning som är 

fastställd i artikel 19 i EKMR. 

Det är alltså inte tänkt att Europadomstolen ska vara ett substitut eller alter-

nativ till konventionsstaternas rättsordningar, vilkas uppdrag är att säkerställa 

att de rättigheter som uttrycks i EKMR respekteras på nationell nivå.140 Detta 

ställer krav på klagande att se till att ha försökt finna lösningar i den nationella 

rättsordningen, men också krav på de konventionsslutande staternas rättsmedel. 

Dessa ska enligt artikel 35 i EKMR ge klaganden ”en effektiv och tillräcklig 

möjlighet att vinna rättelse”, alltså rättsmedel som är ”tillgängliga och tillräck-

liga”.141 

Utöver kravet på uttömmande av nationella rättsmedel så föreskrivs i artikel 

35 att framställningar ska avvisas om de är oförenliga med konventionens be-

stämmelser. Exempel på sådana oförenligheter är ratione materiae eller ratione 

personae.142 Ratione materiae tar sikte på de fall då klagomålet avser en kränkning 

av en rättighet som inte är garanterad i konventionen. Ett klagomål kan vara 

oförenligt ratione personae om det inte riktar sig mot en konventionsstat. Den 

enskilda klagorätten innebär att enskilda kan göra gällande att en konventions-

stat inskränkt dennes rättigheter i strid med EKMR. Någon annan än en kon-

 
137 Se a.a., s. 24. 
138 Se a.a., s. 29. 

139 Se Anheuser-Busch Inc. mot Portugal, p. 83. 
140 Se Vučković med flera mot Serbien, p. 69–77. 
141 Se a.a., p. 73 ff.  
142 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 34. 



 46 

 

 

 

ventionsstat kan däremot inte hållas ansvarig inför Europadomstolen för att ha 

kränkt någon annans konventionsskyddade rättigheter.143  

Om ett mål tas upp av Europadomstolen så företas alltså en rättslig bedöm-

ning som utmynnar i ett konstaterande av om EKMR överträtts eller ej. Utöver 

detta konstaterande kan domstolen enligt artikel 41 i EKMR utdöma skade-

stånd till klaganden. 

5.2.1 Räckvidden av prejudikat från Europadomstolen 

Den verkan som en dom från Europadomstolen har är bland annat reglerat i 

artikel 46 i EKMR. Därav framgår att konventionsstaterna genom konvention-

en förbinder sig till att rätta sig efter domstolens slutliga dom i varje mål där de 

är parter. Detta föranleder en metodologisk fråga: hur bindande är ett prejudi-

kat från Europadomstolen för de konventionsstater som inte är parter i just den 

processen? Finns det en Europarättslig stare decisis-princip? 

Sett till ordalydelsen av artikel 1, vari framgår att konventionsstaterna ska ga-

rantera var och en de fri- och rättigheter som anges i konventionen, framstår 

det som självklart att ett agerande som av Europadomstolen ansetts vara kon-

ventionsstridigt för exempelvis Italien, bör innebära att samma agerande är 

konventionsstridigt även för Sverige. Av Europadomstolens praxis framgår att 

konventionsstaterna ska säkerställa att de rättigheter som skyddas genom kon-

ventionen inte får vara teoretiska eller illusoriska, utan att de ska vara praktiska 

och effektiva.144 Detta brukar kallas för effektivitetsprincipen. 

Att detta skulle leda till en formell stare decisis-princip framstår dock som 

långtgående och opragmatiskt.145 Europadomstolen är inte formellt bunden av 

dess egen praxis, även om den ofta hänvisar till sina tidigare avgöranden.146 

Med hänsyn till rättssäkerhet, förutsebarhet och likabehandlingsprincipen anses 

det vara av vikt att domstolen inte ändrar sin praxis utan att ha goda skäl till 

detta, även om konventionens natur kräver en viss flexibilitet.147  

I målet Tyrer mot Förenade kungariket uttalade Europadomstolen att EKMR är 

ett levande instrument som ska tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen och för-

ändringar i rättsuppfattningen i konventionsstaterna.148 Ett sådant instrument 

lämpar sig illa för en formell prejudikatbundenhet. En sådan bundenhet tende-

rar att cementera en rättsutveckling, snarare än att följa en samhällsutveckling. 

Denna amorfa egenskap hos EKMR innebär att en tolkning av en artikel som 

kan ha varit den rätta vid konventionens tillkomst, senare kan vara felaktig.149 

 
143 Se a.a., s. 35. 
144 Se Airey mot Irland, p. 24. 
145 Jfr Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 559. 
146 Jfr SOU 2010:87, s. 142. 
147 Se Chapman mot Förenade kungariket, p. 70. 

148 Se Tyrer mot Förenade kungariket, p. 31. 
149 Jfr SOU 2010:87, s. 142.  
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5.3 Skadeståndsmål i Europadomstolen 

Möjligheten för Europadomstolen att utdöma skadestånd föreskrivs i artikel 41. 

Denna bestämmelse infördes i EKMR genom det elfte tilläggsprotokollet. Dess 

föregångare, artikel 50, har dock varit en del av konventionen sedan starten.150 

Vissa äldre rättsfall i kommande presentation refererar till artikel 50, som alltså 

ersattes av artikel 41. Skillnaderna mellan de två artiklarna är primärt av språklig 

karaktär.151 I förevarande uppsats kommer dessa artiklar behandlas synonymt.  

Lydelsen av artikel 41 är: 

 

”[o]m domstolen finner att ett brott mot konventionen eller protokollen 

till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande partens 

nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall dom-

stolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skä-

lig gottgörelse.” 

 

Det är från denna bestämmelse som Europadomstolens mandat att utdöma 

skadestånd härrör. För en djupare förståelse av hur den skadeståndsrätt som 

grundas på EKMR fungerar ska sex punkter av denna artikel analyseras: 

 

a) Vad som menas med skälig gottgörelse, och hur detta förhåller sig till 

begreppen ”full ersättning”, eller ”restitutio in integrum”?  

b) Vilka typer av skador som kan ersättas? 

c) Vilket kausalförhållande som krävs mellan en konventionskränkning 

och en uppkommen skada? 

d) Hur det kontrolleras huruvida den berörda konventionsstatens nation-

ella rättssystem medger att gottgörelse lämnas? 

e) När det anses nödvändigt för Europadomstolen att utdöma skade-

stånd? 

f) Hur domstolen resonerar i mål där utövandet av en rättighet inskränker 

en annan? 

 

Analysen görs till stor del utifrån Europadomstolens resonemang i dess praxis. 

Europadomstolen använder sig av en relativt kasuistisk domskrivningsstil, nå-

got som kan ses som nödvändigt då dess jurisdiktion sträcker sig över 47 kon-

ventionsstater med skilda rättssystem.152 Av denna anledning kan det vara svårt 

att tala om att rättsfallen skulle presentera en ”gällande rätt”. 

Som nämnts ovan är EKMR ett levande och föränderligt instrument vars 

innebörd kan förändras av samhällsutvecklingen och ändrade rättsuppfattningar 

 
150 Se Wolfram, ’Just Satisfaction’ in Art 41 ECHR and Public International Law – Issues of Interpretation 

and Review of International Materials, s. 350. 
151 Se a.a., s. 351. 
152 Se SOU 2010:87, s. 142 f. 
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i konventionsstaterna. I förevarande uppsats kommer detta att tolkas som att 

dessa uttalanden från Europadomstolens praxis snarare bör ses som exempel på 

resonemang som domstolen har anfört tidigare och som kan indikera ett för-

hållningssätt till skadestånd. 

Det handlar alltså inte om fastställande av en statisk och konkret ”gällande 

rätt”. Snarare utgör kommande framställning en analys av tidigare resonemang 

utifrån den konventionsrätt som gällde dels vid tiden för det avgörande som 

nämns, och dels i förhållande till den rättsordning som gällde för svarandepar-

ten, alltså den konventionsstat som presumtivt kränkt den konventionsskyd-

dade rättigheten.  

5.3.1 Vad menas med ”skälig gottgörelse”? 

Av ordalydelsen i artikel 41 kan utläsas att Europadomstolen genom denna 

artikel ska kunna säkerställa att den som lidit en rättighetskränkning ska kunna 

tillerkännas skälig gottgörelse. Vad som menas med ”skälig gottgörelse” ska här 

utrönas, och vad skillnaden är mellan begreppen ”skälig gottgörelse” och ”full 

ersättning” eller ”restitutio in integrum”. 

Med tanke på att Europadomstolen kan utdöma skadestånd i de fall där den 

fördragsslutande partens nationella rätt ”endast till en del medger att gottgö-

relse lämnas”, framstår det som att ambitionen är full ersättning.153 

Det svängrum som uttrycket ”skälig ersättning” innebär kan vara föranlett 

av att en stor del av de rättighetsinskränkningar som ska bedömas i Europa-

domstolen är ideella, vilket innebär att det kan vara omöjligt att avgöra exakt 

hur stor skada en rättighetsinskränkning resulterat i. I sådana fall har Europa-

domstolen uttalat att ”den klagande, så långt som möjligt, ska försättas i samma 

position som han skulle ha varit i om inte kraven i EKMR hade åsidosatts.”154  

Två slutsatser kan dras av detta resonemang. Den första är att Europadom-

stolen så långt som möjligt vill tillerkänna den klagande full ersättning vid en 

rättighetsöverträdelse, och alltså inte mindre. Den andra slutsatsen är att dom-

stolen bara har mandat att utdöma skadestånd om konventionsstaten endast till 

en del (eller inte alls) medger att gottgörelse lämnas. Om full gottgörelse lämnas 

kan inte Europadomstolen utdöma ”straffskadestånd” eller ”preventions-

påslag”, vilket talar för att det skadestånd som utdöms från Europadomstolen 

är tänkt att primärt fylla en reparativ, snarare än en preventiv, funktion.155  

Denna slutsats finner även stöd i den praxis som utvecklats av domstolen 

som innebär att själva konstaterandet av en rättighetsöverträdelse kan vara till-

räcklig kompensation. Situationer där en sådan kompensation funnits tillräcklig 

är när det varit fråga om antingen väldigt små skador, om skadorna (åtminstone 

delvis) redan reglerats, om kausalitet inte etablerats mellan skada och konvent-

 
153 Se Somers, The European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law, s. 87. 
154 Se exempelvis Teteriny mot Ryssland, p. 56. Se även Mehmet och Suna Yiğit mot Turkiet, p. 47. 
155 Jfr Bydlinski Methodological Approaches to the Tort Law of the ECHR, s. 40 f.  
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ionskränkning, om skada inte kunnat bevisas samt i fall där skadelidande varit 

medvållande.156  

5.3.2 Vilka typer av skador kan ersättas? 

Ordet ”skada” nämns inte i artikel 41, och det finns ingen annan artikel i kon-

ventionen som definierar begreppet. Med anledning av detta får ledning sökas i 

Europadomstolens praxis.  
I målet Comingersoll S.A. mot Portugal, uttalades att domstolen, vid utdömande 

av skadestånd, tar hänsyn till dels ekonomiska skador (pecuniary damages) vil-
ket definieras som den konkreta förlust som den klagande lidit mätt i ekono-
miska termer, och dels ideella skador (non-pecuniary damages) som tar sikte på 
skador som inte kan mätas i ekonomiska termer.157  

Vad gäller den sistnämnda skadetypen kan nämnas att Europadomstolens 
syn på vad som konstituerar en ideell skada är generös. Exempel på skador som 
inneburit skadeståndsskyldighet är stress, ångest, frustration och känslor av 
maktlöshet.158 

5.3.3 Vilket kausalförhållande krävs mellan en 

konventionskränkning och en uppkommen skada? 

Själva placeringen av artikel 41 i EKMR vittnar om att skadeståndsregeln inte är 

en självständig sådan. I avdelning II, vari artikel 41 återfinns, regleras de proces-

suella reglerna för Europadomstolen. En skadeståndstalan fordrar alltså dels en 

skada enligt artikel 41, dels att någon av de rättigheter som skyddas i avdelning I 

överträtts.  

I domstolens praxis har som sagt uttalats att förekomsten av en rättighetsö-

verträdelse inte per automatik innebär att det är fråga om en skada.159 Detta har 

nämnts i bland annat målet Guisset mot Frankrike, som handlade om en påstådd 

överträdelse av artikel 6 på grund av en allt för utdragen rättsprocess.160 Trots 

att den klagande frikändes i den nationella processen ansågs han berättigad att 

klaga över att förfarandet inte levt upp till kraven enligt artikel 6 i EKMR.161 I 

Europadomstolens dom uttalades dock att skadestånd inte kunde utgå för såd-

ana skador som inte visats ha ett kausalförhållande till konventionskränkning-

en.162 Detta innebär att blotta förekomsten av en rättighetskränkning inte kan 

 
156 Se Somers, The European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law, s. 137 ff. och 

däri refererad praxis. 

157 Se Comingersoll S.A. mot Portugal, p. 29. 
158 Se Oliphant & Ludwichowska, Damage, s. 414. 
159 Se ovan under 5.3.1. 
160 Se Guisset mot Frankrike, p. 67. 
161 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 260. 
162 Se Guisset mot Frankrike, p. 89. 
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ses som en skada i sig. Det skyddade intresse som en rättighet får anses utgöra 

kan alltså tydligen inskränkas utan att en skada uppkommit. 

Frågan om kausalitet mellan konventionskränkning och skada uppkom även 

i Halford mot Förenade kungariket. I det målet hade polisen kränkt den klagandes 

rätt till privatliv genom att avlyssna hennes telefon. Europadomstolen kom 

dock fram till att de ideella skador som den klagande uppvisat inte var förorsa-

kade av själva avlyssningen, alltså det moment som utgjorde rättighetskränk-

ningen, utan av de kontakter med polisen som den klagande haft i andra sam-

manhang.163 Detta talar för att den ansvarsgrund som överträdelsen av en kon-

ventionsskyddad rättighet utgör och förekomsten av en skada, inte per automa-

tik innebär att den skadelidande kan räkna med att utfå ersättning för den 

uppkomna skadan.  

Ett annat exempel på bristande kausalsamband mellan skada och rättighets-

överträdelse kan anföras med Edwards & Lewis mot Förenade kungariket. I målet 

hade de två klagande fällts i ett nationellt, straffrättsligt, förfarande genom 

brottsprovokation från polisen. Europadomstolen uttalade att de klagandes rätt 

till en rättvis rättegång, som skyddas i artikel 6 i EKMR, hade kränkts då de inte 

beretts tillfälle att se dokumentationen av brottsprovokationen. Detta innebar 

dock inte att de skulle tillerkännas ersättning genom tillämpning av artikel 41. 

Domstolen uttalade att ekonomisk kompensation bara tillerkänns en klagande 

när det är visat att den skada som åsamkats faktiskt orsakats av den rättighets-

kränkning som etablerats, då staten inte kan förväntas betala skadestånd för 

förluster som den inte ansvarar för.164 

Ett kausalsamband måste alltså, för att ersättning ska kunna utgå genom ar-

tikel 41, fastställas mellan dels den ansvarsgrundande handlingen och skadan, 

och dels mellan överträdelsen av den konventionsskyddade rättigheten och 

skadan. 

5.3.4 Hur kontrolleras huruvida den berörda konventionsstatens 

nationella rättssystem medger att gottgörelse lämnas? 

Ordalydelsen i artikel 41 indikerar att det bara är när den berörda konventions-

statens rättssystem inte medger fullgod ersättning som ersättning ska utdömas 

från Europadomstolen. Detta skulle kunna innebära att en skadelidande som 

fått en rättighetsöverträdelse fastställd i Europadomstolen skulle behöva ut-

tömma de nationella rättsmedlen på nytt för att kunna åtnjuta möjligheten till 

skadestånd från Europadomstolen. 

I målet De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien (artikel 50) anförde konventions-

staten ett sådant argument.165 Belgien hade tidigare fällts av Europadomstolen 

 
163 Se Halford mot Förenade kungariket, p. 76. 
164 Se Edwards och Lewis mot Förenade kungariket, p. 46. 
165 Se De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien (artikel 50), p. 20.  
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för att ha kränkt de klagandes rättigheter som fastställs i artikel 5.166 I det efter-

följande målet, som rörde utdömande av skadestånd för den konstaterade rät-

tighetskränkningen, argumenterade Belgien för att de klagande inte hade uttömt 

de nationella rättsmedlen för att få sin ersättning. Europadomstolen avfärdade 

detta argument, och uttalade att utdömandet av skadestånd endast var en fort-

sättning av det tidigare avdömda målet, varför man inte kunde begära att de 

klagande återigen skulle uttömma nationella rättsmedel.167  

Genom skiljaktiga meningar uttryckte minoriteten i ovannämnda mål kritik 

mot att domstolen gått utöver sitt mandat genom att inte undersöka huruvida 

Belgiens rättssystem gjorde det omöjligt för de klagande att utfå ersättning eller 

ej. Denna kritik synes dock ha gått ohörd, vilket inneburit att det är sällan som 

domstolen undersöker huruvida de skador som uppkommit genom rättighets-

kränkningar kunnat ersättas genom nationella rättssystem.168 

5.3.5 När anses det nödvändigt för Europadomstolen att utdöma 

skadestånd? 

Att Europadomstolen utdömer skadestånd ”om så anses nödvändigt” framstår 

som en indikation på att det är upp till domstolen att avgöra i vilka fall en er-

sättning bör utdelas. På detta sätt tolkades också artikeln i målet Sunday Times 

mot Förenade kungariket (artikel 50). 

I målet hade en klagande yrkat ersättning för sina rättegångskostnader ge-

nom åberopande av artikel 41. Den klagande argumenterade för att tappande 

part borde stå för motpartens rättegångskostnader. Domstolen uttalade att en 

sådan rätt inte automatiskt följde vid tillämpning av artikel 41. Tvärtom skulle 

skälig gottgörelse enligt artikel 41 fastställas om detta var nödvändigt, och den 

frågan skulle avgöras efter domstolens skönsmässiga bedömning (at its discret-

ion).169 

5.3.6 Hur hanteras konflikter mellan rättigheter? 

En ledande princip som Europadomstolen har att förhålla sig till i uttolkningen 

av EKMR är proportionalitetsprincipen. Kärnan i denna princip är att åtgärder som 

inskränker rättigheter kan godtas om de är proportionerliga, alltså om åtgärden 

står i rimlig proportion till det intresse som den är avsedd att tillgodose. Om 

åtgärden däremot går längre än vad som framstår som rimligt för ändamålet, 

kan den innefatta brott mot EKMR.170 Som exempel på detta kan anföras att en 

 
166 Se De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien, p. 80. 
167 Se De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien (artikel 50), p. 20. 
168 Se da Salvia, Can the Reparation Awarded to Victims of Violations under the ECHR be Considered a 

Real ”Just” Satisfaction, s. 390. 
169 Se Sunday Times mot Förenade kungariket (artikel 50), p. 15. 
170 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 57.  
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stat kan ha ett intresse av ett visst markområde, som kan innebära att det är 

konventionsrättsligt proportionerligt att expropriera nämnda mark, trots att 

denna åtgärd innebär en kränkning av ägarens konventionsskyddade äganderätt.  

När det handlar om två rättigheter som kommer i konflikt med varandra har 

Europadomstolen uttalat att en avvägning måste göras mellan de två rättighet-

erna. När det exempelvis handlat om en konflikt mellan rätten till privatliv och 

rätten till yttrandefrihet så har de omständigheter som kringgärdat konvent-

ionskränkningen fått avgöra vilken rättighet som fått ge vika.171 

5.3.7 Avslutande anmärkningar om närstudien av artikel 41 

I det ovanstående har artikel 41 närstuderats med utgångspunkt i Europadom-

stolens praxis. Syftet med analysen har varit att se hur det skadeståndsrättsliga 

system som springer ur artikeln ska förstås ur ett konventionsrättsligt perspek-

tiv. Genom denna studie har både skillnader och likheter i begreppsanvänd-

ningen kunnat skymtas mellan det svenska och det konventionsrättsliga skade-

ståndssystemet.  

Skadestånd som grundas på artikel 41 syftar till att restituera en kränkning av 

de folkrättsliga konventionsförpliktelser som en stat åtagit sig som part till 

EKMR.172 De funktioner som den nationella skadeståndsrätten har, motsvaras 

alltså inte av skadeståndsrätten som baseras på artikel 41. Detta talar för att de 

slutsatser som nåtts ovan antagligen har en begränsad inverkan på nationella 

skadeståndsbedömningar. Vissa bedömningsfrågor kan dock vara översätt-

ningsbara till andra skadeståndsproblem, exempelvis proportionalitetsbedöm-

ningar och principer om skälig gottgörelse. Andra aspekter, exempelvis kausali-

tetsförhållandet mellan en skada och en konventionskränkning, framstår som 

svårare att tillgodogöra sig i andra sammanhang än rent konventionsrättsliga 

sådana. 

 

 
171 Se Von Hannover mot Tyskland, p. 58.  
172 Se Prop. 2017/18:7, s. 37. 
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6 Europakonventionen i Sverige 

Sverige ratificerade EKMR 1952.173 I förarbeten inför ratificeringen beskrivs, på 

ett illustrativt sätt, hur det inte ansågs vara troligt att det skulle uppkomma 

några hinder för Sverige att ansluta sig till konventionen.174 Det framstår som 

att ratificeringen av konventionen var en formalitet, snarare än ett åtagande 

som kunde tänkas medföra materiella verkningar.175 Denna inställning kan illu-

streras av att Sverige inte erkände Europadomstolens kompetens förrän 1966, 

alltså långt efter att konventionen ratificerats.176  

Även efter detta erkännande ansågs dock inte mänskliga rättigheter ha någon 

plats i den svenska juridiken.177 Att hävda mänskliga rättigheter var ”att bedriva 

krypskytte mot den socialdemokratiska lagstiftningen”, skrev Stig Strömholm.178 

Fram till 1981 anmäldes Sverige årligen mellan fem till tio gånger till Europa-

domstolen, en jämförelsevis låg siffra i förhållande till andra konventionssta-

ter.179  

Under tidigt 1980-tal kom dock denna trend att dramatiskt förändras. Från 

att ha varit underrepresenterade i antal mål i Europadomstolen började svenska 

klagomål strömma till Strasbourg.180 Anledningen till detta kan vara en vårdslös 

replik från Olof Palme, som fick stor medial uppmärksamhet och fungerade 

som en sorts oplanerad marknadsföring. Han kallade Europadomstolen för 

regeringsrådet ”Gustaf Petréns lekstuga”.181 En annan förklaring kan vara målet 

Sporrong och Lönnroth mot Sverige. Genom målet, där Sverige fälldes för kränkning-

ar av äganderättsskyddet (artikel 1 i första tilläggsprotokollet) och rätten till 

rättvis rättegång (artikel 6),182 visades att åberopande av EKMR kunde innebära 

verkliga effekter, och att den externa domstolen i Strasbourg kunde pröva kon-

ventionskränkningar begångna av nationella myndigheter eller domstolar.183 

Utvecklingen under 1980-talet innebar alltså en förstärkt benägenhet hos 

 
173 Se Prop. 1993/94:117, s 11.  
174 Se Prop. 1951:165, s. 11.  
175 Se Andersson, H Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 550. 
176 Se Sundberg, Volte Face, s. 379. 
177 Se a.a., s. 389. 
178 Se Sundberg, Om Chikan, s. 74, not 174. 
179 Se Sundberg, Human Rights In Sweden, s. 960. 
180 Se a.a., s. 961. 
181 Se Sundberg, Volte Face, s. 394. 
182 Se Sporrong och Lönnroth mot Sverige, p. 74 & p. 87. 
183 Se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 1001. 
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svenska medborgare att anmäla påstådda rättighetsöverträdelser till Europa-

domstolen.184  

Denna utveckling ledde till att svensk lagstiftning som funnits utgöra kon-

ventionskränkningar ändrades, att svensk lag tolkades konventionskonformt,185 

och att hänsyn togs till konventionen vid arbetet med införandet av nya lagar.186 

Som ett ytterligare steg införlivades EKMR i svensk rätt genom lag (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande friheterna. Detta lagstiftningsärende har kritiserats för 

att vara en halvmesyr.187 Anledningen till kritiken var framför allt att konvent-

ionen inte fick status som grundlag.188 Detta även om det infördes en komplet-

terande grundlagsbestämmelse i nuvarande regeringsformen (1974:152)189 [cit. 

RF] 2 kap. 19 §, som stadgar att ”[l]ag eller annan föreskrift får inte meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angå-

ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” 

EKMR:s hierarkiska placering ansågs problematisk då det innebar potentiella 

problem vid normkonflikter mellan konventionen och ”vanlig” lag. Detta pro-

blem förutsågs dock under lagstiftningsärendet, varvid tre tolkningsmetoder 

föreslogs.190  

För det första förespråkades a) att rättstillämparen skulle försäkra sig om att 

en konflikt verkligen förelåg. Detta genom att ta del av Europadomstolens 

praxis för att konstatera vilket innehåll konventionsbestämmelsen hade, däref-

ter konstatera innebörden av den inhemska regeln. På så sätt skulle det kunna 

visas att det inte förelegat någon normkonflikt.  

Om det trots detta fortfarande fanns tveksamheter hade rättstillämparen att 

b) utföra en fördragskonform tolkning och på så sätt överväga frågan om den 

svenska lagregeln tolkningsvis kunde ges ett innehåll som svarade mot konvent-

ionens krav. Det uttalades i sammanhanget att: ”[i] många fall torde en sådan 

analys visa att det finns utrymme för att tolka lagregeln så att en lösning i enlig-

het med konventionsbestämmelsen kan uppnås.”191  

För det fall att det inte genom en fördragskonform tolkning var möjligt att 

lösa konflikten, och rättstillämparen måste välja vilket av de två hierarkiskt 

sidoordnade lagrummen som bör få företräde förespråkades c) att rättstillämpa-

ren med ledning av principerna lex posterior & lex specialis skulle söka en lösning 

på normkonflikten. En tillämpning av lex posterior ansågs böra leda till konvent-

ionsbestämmelsens företräde.192 Det medgavs i propositionen att en tillämpning 

 
184 Se Sundberg, Human Rights, s 961.  
185 Se NJA 1988 s. 572 och NJA 1992 s. 532.  
186 Se Prop. 1993/94:117, s. 11 f. 
187 Se Bernitz, Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr, s. 268. 
188 Se a.a., s. 266. 
189 Senast omtryckt 2018:1903. 
190 Se Prop. 1993/94:117, s. 37. 
191 Se a.a., ibid. 
192 Se a.a., s. 38. 
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av lex specialis skulle kunna leda till att en konventionsstridig inhemsk lagregel 

gavs företräde efter att en konflikt med konventionen inte förutsetts i lagstift-

ningsärendet. Att en sådan situation skulle uppkomma ansågs dock motverkas 

av ”Lagrådets granskning av hur lagförslag förhåller sig till Europakonvention-

en och den noggranna lagstiftningsprocess som i övrigt förekommer i Sve-

rige.”193 Dessa resonemang om lex posterior och lex specialis har kritiserats i dokt-

rinen då svensk lagstiftning som tillkommer efter konventionens inkorporering 

utgör lex posterior, och att bestämmelserna i konventionen är allmänt hållna, 

vilket innebär att det inte är särskilt svårt att stifta lagar som är lex specialis i för-

hållande till EKMR.194 

6.1 Skadeståndsrätt och EKMR 

Som nämnts ovan brukar målet Sporrong och Lönnroth mot Sverige ses som starten 

på svenskarnas vallfärdande till Europadomstolen. Det rättighetsskydd som 

möjligheten att klaga till Europadomstolen innebar visade sig dock vara knapp-

händigt, då domstolens kapacitet helt enkelt inte var stor nog för att kunna 

tillhandahålla alla klaganden en prövning inom rimlig tid.195 Inte heller är det 

tänkt att Europadomstolen ska vara den enda instansen i Europa som prövar 

överträdelser av EKMR. Av artikel 1 i EKMR framgår att ”[d]e höga fördrags-

slutande parterna skall garantera var och en som befinner sig under deras juris-

diktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I denna konvention.”  

Det huvudsakliga ansvaret för att garantera rättigheterna är alltså konvent-

ionsstaternas, medan Europadomstolens internationella övervakningssystem är 

subsidiärt i förhållande till de nationella rättsordningarna. Detta är innebörden 

av den så kallade subsidiaritetsprincipen. Enskildas rätt att få sina konventions-

skyddade rättigheter skyddade inom ramen för konventionsstaternas rättssy-

stem framgår av artikel 13 i EKMR.196 I artikeln föreskrivs att den vars fri- och 

rättigheter enligt konventionen har kränkts, ska ha rätt till ett effektivt rättsme-

del inför en inhemsk myndighet. På samma sätt som artikel 41 inte är en själv-

ständig artikel, krävs för tillämpning av artikel 13 att käromålet grundas på en 

annan artikel i konventionen.197 För att kunna kräva effektiva rättsmedel med 

åberopande av artikel 13 krävs alltså att det finns en överträdelse av en annan 

konventionsrättighet i grunden. Detta innebär dock inte att det måste vara tal 

om en uppenbar rättighetskränkning. I målet Silver med flera mot Förenade kungari-

ket uttalade Europadomstolen att om det finns rimliga grunder för ett påstå-

 
193 A.a., ibid. 
194 Jfr Bernitz, Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr, s. 268. 
195 Se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 1001. 
196 Se Kudla mot Polen, p. 152.  
197 Se Prop. 2017/18:7, s. 10. 
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ende om en konventionsöverträdelse så ska den enskilde ha tillgång till effektiva 

rättsmedel.198  

I artikel 13 uppställs inga specifika krav på formerna för eller omfattningen 

av de rättsmedel som ska erbjudas. Syftet med artikeln är att enskilda ska garan-

teras rättsmedel på nationell nivå för konventionskränkningar, utan att de ska 

behöva vända sig till Europadomstolen.199 I princip ska prövningen sträcka sig 

lika långt som Europadomstolens egen prövning av om konventionen blivit 

överträdd.200 Konventionsstaterna har dock en viss bedömningsmarginal i ut-

formandet av dessa rättsmedel.201  

6.1.1 Något om subsidiaritetsprincipen och 

bedömningsmarginaler 

Att det internationella övervakningssystemet, i form av Europadomstolen, är 

subsidiärt i förhållande till den nationella tillämpningen är ett utflöde av subsi-

diaritetsprincipen.202 Denna princip fastställs bland annat i de ovan nämnda 

artiklarna 1 och 13 i EKMR. Subsidiaritetsprincipen tar en allt större plats i 

tillämpningen av EKMR. Genom ratifikation av det femtonde ändringsproto-

kollet nämns numera subsidiaritetsprincipen uttryckligen i ingressen till 

EKMR.203  

I samma tillägg nämns även konventionsstaternas bedömningsmarginal, de-

ras margin of appreciation. Härmed åsyftas konventionsstaternas frihet att tillämpa 

konventionsreglerna på ett flexibelt sätt med beaktande av inhemska förhållan-

den och rättsliga traditioner, men under övervakning av Europadomstolen som 

ska se till att konventionsstaternas tillämpning av konventionen inte går stick i 

stäv med essensen av EKMR.204 Subsidiaritetsprincipen och bedömningsmargi-

nalen kan beskrivas som två sidor av samma mynt.205  

I Europadomstolens praxis kan skymtas en tendens av att inte vilja justera 

avvägningar ifall en nationell domstol gjort övertygande sådana, där hänsyn 

tagits till relevanta konventionsbestämmelser. Som exempel på detta kan näm-

nas målet Anheuser-Busch Inc. mot Portugal. I det målet uttalades att Europadom-

stolen har begränsade möjligheter att fastställa huruvida nationella domstolars 

tolkning av rätten varit korrekt eller ej. Målet rörde en tvist mellan två enskilda 

bolag och huruvida denna tvist prövats i ett rättssäkert förfarande av de nation-

ella domstolarna. Europadomstolen fann inte att det resultat som nåtts av de 

 
198 Se Silver med flera mot Förenade kungariket, p. 113. Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 

praxis, s. 539. 
199 Se Kudla mot Polen, p. 152 
200 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 539 
201 Se Kudla mot Polen, p. 154. 
202 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 41. 
203 Se Prop. 2015/16:18, s. 13 f. 
204 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 56.  
205 Jfr Prop. 2015/16:18, s. 16. 
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nationella domstolarna kunde anses godtyckligt eller orimligt. Detta innebar 

enligt Europadomstolen att den klagandes äganderätt inte hade kränkts av den 

nationella domstolens rättstillämpning.206  

Europadomstolen satte alltså upp en sorts gräns vid att ett resultat skulle an-

ses vara godtyckligt eller orimligt för att det inte skulle ses som rättssäkert. 

Detta tyder på att Europadomstolen har högt förtroende för konventionssta-

ternas implementering av EKMR, och att dessa åtnjuter en vidsträckt bedöm-

ningsmarginal.  

I ett annat mål, Roche mot Förenade kungariket, förtydligade Europadomstolen 

ytterligare sin relation till nationella domstolar. Det sades att Europadomstolen, 

när den nationella domstolen gjort en övertygande bedömning, skulle behöva 

starka skäl för att avvika från de slutsatser som de nationella domstolarna 

kommit fram till.207 Ett annat exempel är målet Lillo-Stenberg och Sæther mot Norge. 

Där fann Europadomstolen att Høyesterett balanserat rätten till yttrandefrihet 

med rätten till privatliv, och att Norge därmed med hänsyn till bedömnings-

marginalen som åtnjuts av de nationella domstolarna när de balanserar motstri-

diga intressen, inte underlåtit att garantera de klagandes rätt till privatliv.208 I 

uttalandet betonades att även om man kan ha olika uppfattningar om utgången 

av en avvägning mellan olika rättigheter, så innebär själva utförandet av avväg-

ningen, om den är konform med de kriterier som utkristalliserats i Europadom-

stolens praxis, att det skulle krävas starka skäl för att Europadomstolen skulle 

ändra utgången. 

Det femtonde tilläggsprotokollet bygger på den så kallade Brightondeklarat-

ionen om Europadomstolens framtid, som antogs i april 2012.209 Däri fastställs 

att Europadomstolen bör avvisa klagomål om det visas att de nationella dom-

stolarna gjort vederbörliga bedömningar utifrån EKMR och väletablerad praxis 

från Europadomstolen.210 

Vad som presenterats här talar för att subsidiaritetsprincipen och bedöm-

ningsmarginalen innebär ett slags ge och ta-förhållande mellan Europadomsto-

len och de nationella domstolarna. Om de nationella domstolarna utför be-

dömningar där hänsyn tas till EKMR så kommer dessa att tillmätas en vid be-

dömningsmarginal med hänsyn till subsidiaritetsprincipen.211  

 

 
206 Anheuser-Busch Inc. mot Portugal, p. 83. 
207 Roche mot Förenade kungariket, p. 120. 
208 Lillo-Stenberg och Sæther mot Norge, p. 44–45. 
209 Prop. 2015/16:18, s. 20.  
210 Brightondeklarationen, p. 15 d. 
211 Jfr Södergren, Skärpta krav på inhemsk tillämpning av Europakonventionen, s. 947. 
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6.1.2 Rättsmedel i Sverige 

I Sverige har skadeståndsrätten setts som ett lämpligt rättsmedel för att hantera 

de konventionskränkningar som uppstått när det allmänna kränkt enskildas 

konventionsskyddade rättigheter. Utvecklingen av skadeståndsrätten som 

rättsmedel tog sin början i HD:s praxis, med avstamp i NJA 2005 s. 462. Målet 

handlade om en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 

i EKMR. HD fastslog, efter att ha konstaterat att det inte var möjligt att ut-

döma skadestånd enligt SkL, att det kunde innebära ett konventionsbrott om 

den skadelidande ställdes utan rättsmedel.  

Ett ideellt skadestånd dömdes ut, utan stöd i skadeståndslagen, men i enlig-

het med artikel 13 i EKMR. HD uttalade i sina domskäl att ”[d]et måste betrak-

tas som en naturlig utgångspunkt att vid prövningen av anspråk på sådant ska-

destånd ta hänsyn till Europadomstolens praxis, låt vara att det inte finns någon 

på konventionen grundad skyldighet att exakt följa denna.”212 Uttalandet får 

tolkas som en påminnelse om att Europadomstolen är den främsta uttolkaren 

av EKMR,213 men att det inte finns någon uttalad stare decisis-princip vad gäller 

domstolens avgöranden.214 

Efter NJA 2005 s. 462 följde en serie rättsfall som successivt utvidgade det 

allmännas ansvar för konventionsöverträdelser, i linje med de krav som upp-

ställs genom artikel 13 i EKMR.215 2018 kodifierades denna rättsutveckling ge-

nom SkL 3 kap. 4 §. Av denna regel framgår att det allmänna (staten eller en 

kommun) ska ersätta skador som uppkommit till följd av rättighetsöverträdelser 

från det allmännas sida. Vad gäller skadetyper så nämns dels de i skadeståndsla-

gen upptagna skadetyperna (personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och 

kränkning), men också ”annan ideell skada”. Denna skadetyp kan ses som en 

säkerhetsventil. Ifall en skada uppstår vid överträdelser av EKMR, men inte 

ersätts enligt övriga bestämmelser i SkL, ska ett rättsmedel ändå finnas tillgäng-

ligt.216 Av regelns andra stycke framgår att skadestånd enligt SkL 3 kap. 4 § bara 

ska utges i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen. 

Av intresse när det kommer till SkL 3 kap. 4 § är att det är tal om en ersätt-

ning som täcker den typ av skador som annars ersätts genom kränkningsregeln i 

SkL 2 kap. 3 §, men utan de kvalificerande moment som utgörs av allvarlighets- 

respektive brottsrekvisiten.217 Dessa rekvisit är, i kränkningsregeln, nödvändiga 

av förutsebarhetsskäl.218 När det kommer till regeln i SkL 3 kap. 4 § är dessa 

hänsyn inte av samma vikt, då den skadelidandes motpart alltid utgörs av det 

 
212 NJA 2005 s. 462, HD:s domskäl, näst sista stycket. 
213 Se Prop. 2017/18:7, s. 88. 
214 Se ovan under 5.2.1. 
215 NJA 2007 s. 295, NJA 2007 s. 584, NJA 2009 n. 70, NJA 2010 s. 363 och NJA 2012 s. 211. 
216 Se Prop. 2017/18:7, s. 58.  
217 Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 451. 
218 Se Prop. 2000/01:68, s. 48. 
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allmänna.219 I en exemplifiering av ideella skador som kan tänkas ersättas genom 

SkL 3 kap. 4 § hänvisas i samma motivuttalande till sådana skador som erkänts 

av Europadomstolen: exempelvis frustration, oro, maktlöshet och stress.220 

I förarbetena till regeln beskrivs hur domstolar bör förhålla sig till konvent-

ionskränkningar som är mindre allvarliga.221 Genom utformningen av regelns 

andra stycke, där det föreskrivs att skadeståndet ska begränsas till vad som är 

nödvändigt för att gottgöra överträdelsen, inträder i praktiken ett allvarlighets-

rekvisit även för SkL 3 kap. 4 §. När det är tal om begränsade skador kan, enligt 

förarbetena, den enskilde anses gottgjord även utan att skadestånd döms ut. 

Gottgörelsen ska ske genom domstolens erkännande av överträdelsen.222 Ett 

sådant erkännande känns igen från Europadomstolens hantering av dylika ska-

dor.223 Den praktiska fördelen av en sådan regel, där alla konventionsöverträdel-

ser prövas,224 är att detta innebär en konformitet med den tillämpning av subsi-

diaritetsprincipen som nämns i Brightondeklarationen.225 

 
219 Se Prop. 2017/18:7, s. 33. 
220 Se a.a., s. 31. 
221 Se a.a., s. 33. 
222 Se a.a., ibid. 
223 Se ovan under 5.3.1. 
224 Se Prop. 2017/18:7, s. 33. 
225 Se Brightondeklarationen, p. 15 d. 
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7 EKMR i privaträttsliga relationer 

Som nämnts ovan är det bara konventionsstater som kan hållas ansvariga för 

överträdelser av EKMR. Däremot så framgår av Europadomstolens praxis att 

EKMR inte bara ålägger konventionsstater negativa skyldigheter, alltså att hålla 

sig ifrån att inskränka de konventionsskyddade rättigheterna, utan ibland, bero-

ende på vilken rättighet det är fråga om, även positiva dito.226 Detta innebär att 

konventionsstaterna är skyldiga att se till att individers rättigheter skyddas, även 

i förhållande till andra enskilda.227  

Att tillerkänna en part ett skadestånd innebär, när det är tal om privaträttsliga 

relationer, att en annan enskild måste betala nämnda skadestånd. Detta innebär 

att den rättstillämpare som har att slita en sådan tvist måste balansera på en 

knivsegg för att inte kränka ”fel” persons rättighet. Att från en enskild utkräva 

ett skadestånd är en inskränkning av dennes rätt till egendom som fastställs i 

artikel 1 i det första tilläggsprotokollet. För att en sådan inskränkning ska vara 

konventionskonform krävs att den är proportionerlig. Denna proportionalitets-

hänsyn, som måste visas när det är tal om skadeståndsanspråk mellan enskilda, 

är en förklaring till att privaträttsliga skadeståndsanspråk baserade på EKMR är 

så mycket mer komplext att hantera än konventionsbaserade anspråk mot sta-

ten. 

Som nämnts ovan kan Europadomstolen, med hänsyn till ratione personae, inte 

ta upp mål som inte har en konventionsstat som svarande. Domstolen har 

också i målet VgT Verein Gegen Tierfabriken mot Schweiz fastställt att den inte 

finner det varken önskvärt eller nödvändigt att utarbeta någon generell teori 

kring hur rättigheterna i EKMR skulle kunna utvidgas till att gälla mellan en-

skilda.228 Det framstår alltså som att det är upp till varje nationell rättsordning 

att avgöra om man vill skapa direkta rättigheter för enskilda som går utöver det 

skydd gentemot staten som EKMR i grunden ger.229 I det följande kapitlet ska 

fyra rättsfall presenteras där EKMR på olika sätt påverkat privaträttsliga relat-

ioner.230 

 
226 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 58. 
227 Se X och Y mot Nederländerna, p. 23. 
228 Se VgT Verein Gegen Tierfabriken mot Schweiz, p. 46. 
229 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 566.  
230 Dispositionen återspeglar Håkan Anderssons i ”Differentiering av olika horisontella ansvars-

frågor” i Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, s. 815 ff.  
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7.1 EKMR som ansvarsgrund, mellan enskilda – 
NJA 2007 s. 747 

I efterdyningarna av den rättsfallsserie som beskrivits ovan,231 testades i 

NJA 2007 s. 747 om enskilda kunde hållas skadeståndsrättsligt ansvariga för 

överträdelser av EKMR. Målet handlade om huruvida en enskild som smygfil-

mat en annan kunde hållas ansvarig för att ha kränkt dennes rätt till privatliv, 

som ska skyddas enligt artikel 8 i EKMR.  

Den klagande menade att skadestånd skulle utgå då det ingick i statens posi-

tiva förpliktelser att garantera att det fanns skadeståndsrättsliga remedier att 

tillgå då enskilda kränkte andras konventionsrättigheter, och att det ankom på 

domstolarna att tillskapa sådana regler om lagstiftaren försummat att göra det.  

HD uttryckte i sina domskäl att andra hänsynstaganden måste göras när det 

handlar om utdömande av skadestånd i privaträttsliga relationer än när det 

handlar om statens skadeståndsskyldighet gentemot enskilda. 

När det gäller staten ska den ”inte kunna freda sig mot skadeståndsskyldig-

het genom att åberopa sin egen försummelse att uppfylla en konventionsgrun-

dad förpliktelse att införa lagregler om skadeståndsskyldighet. […] I fråga om 

skadeståndsansvar för enskilda ställer sig saken annorlunda.”232 Här drar HD en 

skiljelinje som illustrerar varför ett direkt på EKMR grundat skadeståndsansvar 

är lämpligt för det allmänna men inte för enskilda. Ett åberopande av en hand-

lingsregel (artikel 8 läst med artikel 13), där staten genom artikel 1 är utpekad 

som ansvarssubjekt, bör inte innebära att ett annat ansvarssubjekt än staten 

(nämligen den enskilde) blir skadeståndsskyldig.233 

HD:s uttalande kan också tolkas som att den preventiva effekt som efter-

strävas genom skadeståndsskyldigheten som härrör ur statens positiva förplik-

telse, inte skulle uppnås om staten kunde allokera skadeståndsansvaret till, för-

visso skadegörande, individer. Utöver detta menade HD att rättssäkerhetsa-

spekter talade emot möjligheten för enskilda att föra talan mot varandra med 

åberopande av EKMR: ”[e]uropakonventionens innehåll har i väsentliga delar 

skapats genom Europadomstolens praxis. Europadomstolens tolkning är dy-

namisk och konventionen tolkas i ljuset av den allmänna utvecklingen och rå-

dande samhällsförhållanden.”234 Framförallt detta argument, att det är för oför-

utsebart för den enskilde, får anses vara det avgörande emot att det skulle vara 

möjligt att tillerkänna EKMR status som direkt verkande ansvarsgrund i pri-

vaträttsliga relationer. 

 
231 Se ovan under 6.1.2. 
232 NJA 2007 s. 747, HD:s domskäl, tredje stycket nedifrån. 
233 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 623. 
234 NJA 2007 s. 747, HD:s domskäl, näst sista stycket. 
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7.2 Statens positiva skyldigheter – Söderman mot Sverige 

Som redan nämnts innebär konventionsstaternas positiva förpliktelse, att dessa 

måste vidta åtgärder för att värna de enskildas rättigheter. Detta kan innebära 

att konventionsstaterna måste tillse att de nationella myndigheterna tillämpar de 

nationella reglerna på ett sådant sätt att privatpersoner kan ges ett reellt skydd 

mot kränkningar från andra enskilda. I målet Söderman mot Sverige hade Sverige 

inte uppfyllt sin positiva förpliktelse att säkerställa ett fullgott skydd för privat-

livet.  

Målet handlade om en 14-årig flicka som hade blivit smygfilmad av sin styv-

far i badrummet.235 Vid tiden för smygfilmningen fanns inget generellt förbud 

mot en sådan filmning, regeln i BrB 4 kap. 6 a § infördes först efter den aktuella 

filmningen. Detta innebar också att flickan inte hade möjlighet att utfå skade-

stånd för kränkning, då kränkningsbestämmelsen i SkL 2 kap. 3 § kräver att 

kränkningen skett genom ett brott.  

Europadomstolen fann att Sverige, genom att inte ha någon sanktion mot ett 

sådant beteende, inte hade ett fullgott skydd för den enskildes rätt till privatliv. 

Europadomstolen uttryckte att det inte, i denna typ av mål, är nödvändigt att 

kriminalisera utan att det kan räcka med möjligheten att utfå skadestånd.236 

Detta mål illustrerar hur en rättighetskränkning som inledningsvis berör två 

enskilda parter, i förevarande fall den 14-åriga flickan och hennes styvfar, kan 

”upphöjas” till att innebära skadeståndsskyldighet för staten på grund av otill-

räckliga rättsmedel för den skadelidande. Denna effekt av EKMR påverkar 

alltså inte relationen mellan de enskilda, och den skadeståndsrättsliga preventiva 

effekten uteblir för den egentliga skadevållaren.  

Däremot så innebär denna upphöjning att skadeståndsrättens reparativa ef-

fekter kan göras gällande för den skadelidande. Och den preventiva effekten 

kan sägas uppkomma i och med att staten nödgas till att reglera på sätt som 

innebär att det finns sanktioner mot sådant beteende i framtiden.237 Denna typ 

av individualpreventiva effekt av prejudikatet Söderman mot Sverige kan också 

skymtas. Under tiden som handläggningen av målet pågick i Europadomstolen 

infördes ett nytt brott i brottsbalken. Den nya kriminaliseringen tog sikte på just 

sådana handlingar som var aktuella i Söderman mot Sverige.238  

 
235 Söderman mot Sverige, p. 11–26. 
236 A.a., p. 85. 
237 Se däremot Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 1013, som menar att ansvaret 

genom en sådan lösning innebär ett avsteg från en korrektiv rättviseföreställning till en distributiv 

sådan, då kompensationen utgår från kollektivet. 
238 Se Prop. 2012/12:69, s. 11 f.  
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7.3 Statens negativa skyldigheter – AD 2012 nr 74 

Staten har en skyldighet att inte inskränka enskildas rättigheter. Detta kan på-

verka privaträttsliga relationer i mål där en enskild yrkar något som, vid gillande 

dom, skulle utgöra en konventionskränkning. Det var detta som AD 2012 nr. 

74, kom att handla om.  

Målet handlade om en fackförening som yrkade skadestånd för att ett antal 

arbetsgivare inte hade gjort ett visst kollektivavtalsenligt löneavdrag. Löneav-

draget avsåg att bekosta fackföreningens granskningsverksamhet. Just denna 

typ av granskningsarvoden hade dock i en dom från Europadomstolen, Evalds-

son med flera mot Sverige, ansetts strida mot arbetstagares äganderätt som är kon-

ventionsskyddad i artikel 1 i första tilläggsprotokollet till EKMR.239  

Arbetsdomstolen konstaterade att granskningsarvodet även i det förevarande 

målet kunde anses strida mot EKMR, och att frågan därmed blev om arbetsgi-

varna varit skyldiga att följa förpliktelsen i kollektivavtalet för kontrollavgift när 

det skulle ha inneburit att arbetsgivarna kränkt de berörda arbetstagarnas rättig-

heter enligt konventionen.  

Arbetsdomstolen fastslog att ”ett förfarande som enligt Europadomstolens 

praxis strider mot Europakonventionen (särskilt i fall då den ifrågavarande 

staten redan fällts) knappast kan åberopas av en enskild i en nationell domstol 

för att underbygga ett fordringskrav som baseras på detta agerande.”240 Med 

hänvisning till intresset av att hindra konventionskränkningar ogillade Arbets-

domstolen fackförbundets talan.  

Det finns anledning att uppehålla sig vid det ovan citerade uttalandet från 

Arbetsdomstolen, framförallt parentesen. Räckvidden av Europadomstolens 

praxis har redan diskuterats, men det finns skäl till att begrunda detta i kontex-

ten av AD 2012 nr. 74. Det har konstaterats att artikel 46 i EKMR stadgar att 

den konventionsstat som fälls i Europadomstolen måste rätta sig efter avgöran-

det.241 På grund av den flexibilitet som tillämpning av EKMR ska präglas av 

finns dock ingen formell stare decisis-bundenhet för övriga konventionsstater. 

Rent formellt skulle alltså Arbetsdomstolens citat kunna skrivas om såtillvida 

att parenteserna och ordet ”särskilt” tas bort. Av förarbetena till både inkorpo-

reringslagen och regeln i SkL om EKMR framgår att svenska rättstillämpare 

bör ta hänsyn till Europadomstolens praxis.242 Detta verkar dock inte innebära 

att denna praxis är bindande förutom när det som i AD 2012 nr. 74 handlar om 

förhållanden som Sverige fällts för. Därmed framstår det som troligt att denna 

negativa skyldighets inverkan på privaträttsliga relationer inte bör överdrivas. 

Det är tveksamt om fackets talan hade ogillats om det var exempelvis Danmark, 

och inte Sverige som fällts i Evaldsson med flera mot Sverige.  

 
239 Se Evaldsson med flera mot Sverige, p. 52. 
240 AD 2012 nr 74, AD:s domskäl, tredje sista stycket. 
241 Se ovan under 5.2.1. 
242 Se Prop. 1993/94:117 s. 37 och prop. 2017/18:7 s. 21. 
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Målet, och den eventuella principen, om statens negativa skyldigheters på-

verkan på privaträttsliga relationer är märkligt. Paralleller dras osökt till ovan 

redogjorda för NJA 2007 s. 747. Detta mål handlade om en privaträttslig relat-

ion där klagande gjorde gällande sina konventionsskyddade rättigheter, och 

yrkade skadestånd. I AD 2012 nr. 74 var rollerna ombytta. Här var det istället 

fråga om en enskild som gjorde gällande sina (anställdas) konventionsskyddade 

rättigheter för att slippa betala ett yrkat skadestånd. 

I förhållande till skadeståndsrättens reparativa funktion framstår resultatet – 

att åberopandet av konventionen är framgångsrikt i det ena fallet men inte det 

andra – som haltande. En skadeståndsbedömning handlar om en rättslig värde-

ring av huruvida en skadelidande i ett visst fall bör kunna få kompensation för 

en skada av en skadevållare.243 Oavsett slutsats så handlar det om ett rättsligt 

ställningstagande för att den skadelidande eller den skadevållande ska bära 

kostnaderna för ett visst agerande. Med samma resonemang som anförts om 

NJA 2007 s. 747, att ett gillande av det skadeståndsyrkandet skulle innebära att 

staten allokerar ansvaret för konventionskränkningar till enskilda, kan här sägas 

att tappande part hålls ansvarig för statens oförmåga att säkerställa ett fullgott 

skydd för de konventionsskyddade rättigheterna.  

En annan skadeståndsrättslig funktion är kostnadsplacering.244 Genom att 

neka ett skadestånd så fastställs var denna kostnad ska placeras. Vad som inte 

får glömmas i denna situation är att även ett nekande är ett skadeståndsrättsligt, 

och förmögenhetsplacerande, ställningstagande som funktionellt sett motsvarar 

ett fastställande av att skadestånd bör utgå. För ett koherent skadeståndsrättsligt 

system så förefaller det troligt att fackförbundet, som tappande part, skulle 

kunna stämma staten för att rättsläget var sådant att dessa granskningsavgifter 

tilläts i svensk rätt, vilket antagligen inneburit en förlust för fackförbundet om 

avtalet i övrigt var balanserat.245 

En sista metodologisk fråga i målet är huruvida Arbetsdomstolen tillämpade 

Evaldsson med flera mot Sverige retroaktivt. Målet handlade om olika arbetsgivare 

som hade underlåtit att betala in granskningsavgifter under olika perioder: AG 

1, som inte betalat in under perioden november 2006 till oktober 2007, AG 2 - 

april 2007 till december 2008, och AG 3 - maj 2007. Domen i Evaldsson med flera 

mot Sverige kom i februari 2007. AG 1 hade alltså underlåtit att betala in gransk-

ningsavgifter även innan domen i Evaldsson med flera mot Sverige kom. Arbets-

domstolen gjorde ingen skillnad på tidsaspekten i AG 1:s fall. Detta tyder på att 

AD tillmätte Europadomstolens avgörande en retroaktiv verkan.246 Denna 

aspekt kommer tas upp nedan under avsnitt 7.5. 

 
243 Jfr. Andersson, Gränsdragningsproblem i skadeståndsrätten, s. 55. 
244 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 38. 
245 Jfr Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, s. 810. 
246 Jfr Scheiman, Prejudikats tidsmässiga tillämplighet, s. 772. 
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7.4 EKMR som ansvarsgrundskomplement, mellan 
enskilda – NJA 2015 s. 899 

Målet NJA 2015 s. 899 handlade om ett fackförbund som försatt en arbetsgi-

vare i blockad på grund av att arbetsgivaren inte hade skrivit på ett hängavtal. I 

hängavtalet ingick samma typ av granskningsarvoden som varit aktuella i ovan 

nämnda AD 2012 s. 74 och Evaldsson med flera mot Sverige. På grund av blockaden 

kom arbetsgivaren på obestånd och försattes i konkurs.  

Arbetsgivaren väckte talan mot fackförbundet och yrkade skadestånd för ren 

förmögenhetsskada. Med anledning av att hängavtalet konstaterats innebära en 

konventionskränkning, argumenterade arbetsgivaren för att dennes rätt till er-

sättning kunde baseras på överträdelser av rätten till egendom och rätten till 

föreningsfrihet.  

I en mellandom hade HD att besvara huruvida ”[fackförbundet], om för-

bundets stridsåtgärder skulle vara oförenliga med artikel 11 i EKMR respektive 

artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen, i och för sig är skyldigt 

att betala ersättning till [arbetsgivaren] för de skador som [bolaget] kan ha orsa-

kats av stridsåtgärderna?”247 Frågan var alltså om fackförbundet kunde krävas 

på skadestånd med EKMR som ansvarsgrund, vilket HD redan fastställt inte 

vara möjligt i NJA 2007 s. 747.  

Denna fråga besvarades nekande även i detta fall, men HD uttalade (obiter 

dicta) följande: ”[a]tt skadestånd inte omedelbart kan grundas på de rättighets-

kränkningar som ska förutsättas enligt mellandomstemat utesluter emellertid 

inte att en sådan rättighetskränkning enligt allmänna skadeståndsrättsliga prin-

ciper skulle kunna ge rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada.”248  

Med detta åsyftades att i en bedömning av huruvida ett agerande är att anses 

vara kvalificerat otillbörligt, bör ”förhållandet att det rör sig om en konvent-

ionsskyddad rättighet väga tungt.”249 HD beskriver alltså hur en överträdelse av 

en rättighet som skyddats i EKMR, snarare än att utgöra självständig ansvars-

grund, kan ses som ett (förvisso tungt vägande) argument bland flera i en juri-

disk avvägningsoperation.250 

Med hänsyn till de förutsebarhetsargument som tidigare anförts så gör det 

faktum att Sverige tidigare fällts för de i målet aktuella granskningsavgifterna sig 

påmint. Den handlingsnorm som används i bedömningen av huruvida fackför-

bundet agerat kvalificerat otillbörligt blir alltså inte de i EKMR fastslagna rät-

tigheterna, utan snarare det prejudikat som Sverige är bundet av enligt artikel 46 

i EKMR.  

Som nämnts ovan fällde HD dessa uttalanden inom (eller utom, då de strikt 

taget var obiter dicta) ramen för ett mellandomstema. Efter att ha besvarat frågan 

 
247 NJA 2015 s. 899, p. 7. 
248 A.a., p. 43. 
249 A.a., p. 36. 
250 Se Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, s. 808. 
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i mellandomstemat togs målet upp i tingsrätt och sedermera hovrätt för att 

avgöras i sak.  

En metodologisk fråga måste dryftas inför kommande framställning. Av vikt 

för framställningen är de principer som HD nämner i NJA 2015 s. 899. Det 

metodologiska problemet med detta är att uttalandena skedde obiter dicta, vil-

ket gör att prejudikatvärdet kan ifrågasättas. I doktrin har hävdats att den gamla 

dikotomin mellan obiter dicta och ratio decidendi är delvis överspelad.251 Detta med 

anledning av HD:s övergång från kasuistisk till generell domskrivningsstil. En 

strikt indelning mellan obiter dicta och ratio decidendi skulle innebära att det 

endast är de domskäl som anges under rubriken ”Bedömning av det förelig-

gande fallet” som skulle kunna tillmätas prejudikatvärde.252 Detta skulle i prakti-

ken innebära att även de generella prejudikaten skulle tolkas kasuistiskt. 

Vad gäller NJA 2015 s. 899 så finns också Svea hovrätts avgörande där HD:s 

resonemang repeteras, och också prövas materiellt. I förevarande uppsats 

kommer detta tillmätas ett värde såtillvida att HD:s uttalanden anses cemente-

rade i rättstillämpningen genom Svea hovrätts tillämpning av HD:s resone-

mang.  

I det följande kommer hovrättens materiella prövning analyseras, och hän-

syn kommer tas till vad HD uttalade i sin dom. Där domstolarnas resonemang 

överlappar kommer uttalandena anses vara något mera auktoritativa.  

I Svea hovrätts avd. 08, dom 2019-03-13 i mål nr T 315–18 (T 315-18) ana-

lyserades HD:s resonemang i NJA 2015 s. 899, och rätten gjorde en bedömning 

där man punkt efter punkt hänvisade till HD:s dom. Först fastslogs att fackför-

bundets blockad utgjort en kränkning av arbetsgivarens rätt till såväl egendom 

som föreningsfrihet, vilket tillmättes stor vikt. Därefter beaktades de värdering-

ar som framgår i RF 2 kap. 14 §, alltså den grundlagsskyddade rätten till strids-

åtgärder som förövrigt också skyddas av EKMR.  

Det uttalades, både i HD:s och hovrättens dom, att det var fråga om rättig-

heter på ömse sidor som måste vägas mot varandra. Svea hovrätt erinrade de 

uttalanden som HD gjort om att det krav på uppsåt som gäller för straffansvar i 

allmänhet också bör gälla för att skadeståndsansvar på grund av kvalificerat 

otillbörligt handlande ska komma i fråga.  

Vad gäller uppsåtskravet kan sägas att HD inte utvecklade detta närmare, 

vilket innebär att hovrättens följande diskussion inte kan sägas ha samma pre-

judikatvärde som övriga uttalanden. Argumentationen är trots detta intressant. 

Hovrätten anförde att det som bör krävas i uppsåtsväg är att skadevållaren har 

insikt om de omständigheter som gör handlandet kvalificerat otillbörligt, och att 

en sådan omständighet kan vara att handlandet utgör en rättighetskränkning.253 

En sådan tolkning av uppsåtskravet ligger i linje med de krav på subjektiva 

 
251 Se Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 104 f.  
252 Se a.a., ibid. 
253 Se T 315–18, s. 10. 
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insikter som i övrigt präglar skadeståndsrätten,254 exempelvis i en culpabedöm-

ning.255  
Hovrätten ansåg angående uppsåtskravet att fackförbundet visserligen haft 

anledning att överväga om systemet med granskningsavgifter var förenligt med 

konventionen, men att någon säker slutsats inte kunde dras i den frågan förrän 

Europadomstolens dom i Evaldsson med flera mot Sverige meddelats. Detta innebar 

enligt hovrätten att något uppsåt till konventionskränkningarna inte kunde an-

ses ha förelegat i tiden före det att domen i Evaldsson med flera mot Sverige blev 

slutgiltig.  

Genom denna argumentation tangerade hovrätten en annan punkt som HD 

tog upp i NJA 2015 s. 899 men som hovrätten inte explicit diskuterade, nämli-

gen den hänsyn till förutsebarhet som HD framhöll i NJA 2007 s. 747. Hovrät-

ten landade i att det, trots att en rättighetsöverträdelse konstaterats, med hänsyn 

bland annat till skadevållarens bristande uppsåt inte varit fråga om ett kvalifice-

rat otillbörligt handlande. Hovrätten ogillade arbetsgivarens talan i sin helhet. 

Efter att denna dom överklagats beslutade HD att inte meddela prövningstill-

stånd.256 

7.5 Några metodologiska anmärkningar 

Det finns skäl att uppehålla sig vid argumentationen om förutsebarhet och 

uppsåt. Hovrättens linje i mål T 315–18 är att det inte funnits uppsåt till en 

rättighetskränkning förrän efter det att Europadomstolen fastställt att de aktu-

ella granskningsavgifterna inneburit en sådan kränkning. Det finns anledning att 

utveckla denna tanke längre, särskilt med beaktande av att förutsebarhet tycks 

vara en springande punkt när det kommer till skadestånd baserat på EKMR i 

privaträttsliga relationer.  

Konventionskonformiteten i rättstillämpningen kan framstå som svår att 

fastställa. Med hänsyn till ratione personae kan inte Europadomstolen ta upp mål 

med enskilda som svarande, och förutsebarheten är som sagt inte ett problem 

på samma sätt när den svarande är en konventionsstat.  

För att få ledning i huruvida en rättstillämpare kan utdöma skadestånd där 

ansvarsgrunden är otydlig kan man dock vända sig till Europadomstolens till-

lämpning av artikel 7, vari det grundläggande kravet är att bestraffning måste ha 

sådant stöd i lag att det är förutsebart när gärningen utförs. Principen är att var 

 
254 Se däremot Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden, s. 118 f., som anser att upp-

såtskravet ska tolkas så att uppsåt krävs från skadevållaren i förhållande till de faktiska omstän-

digheter som utgör det skadegörande handlandet. Däremot krävs emellertid, enligt Crafoord, inte 

att skadevållaren haft uppsåt i förhållande till att handlandet var rättsstridigt. 
255 Se ovan under 3.3.1.  
256 HD:s beslut 2019-09-24 i mål nr T 1969–19. 
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och en i förväg ska kunna bedöma eller ta reda på om en handling är brottslig 

eller laglig, och vilket straff som eventuellt kan följa på handlingen.257  

Skadeståndsrätten i Sverige är, även om de två instituten historiskt har varit 

sammankopplade, separerad från straffrätten. Det konventionsrättsliga straff-

begreppet är dock autonomt och har utkristalliserats genom Europadomstolens 

praxis. Det skulle alltså kunna omfatta påföljder som enligt svensk nationell rätt 

inte är straff, men som har samma funktion som ett straff och för den enskilde 

medför konsekvenser av ungefär samma slag som ett typiskt straff.258  

I målet Engel med flera mot Nederländerna fastslog Europadomstolen ett antal 

kriterier för att bestämma vad som konstituerar ett straff.259 Dessa ”Engel-

kriterier” tar sikte på den rättsliga kvalificeringen av den ansvarsgrundande 

gärningen i nationell rätt, gärningens art, samt den påföljd som kan följa av 

gärningen. Dessa tre kriterier har använts i ett flertal mål från Europadomsto-

len.260 Av intresse från Europadomstolens praxis är att den inhemska rättsliga 

kvalificeringen är av underordnad betydelse i förhållande till de två senare 

Engel-kriterierna, då den rättsliga kvalificeringen av sanktioner är autonom för 

Europadomstolen.261 Det andra kriteriet om gärningens art, tillmäts alltså större 

betydelse.262 Angående detta kriterium har Europadomstolen uttalat att en 

sanktions syfte kan avgöra om denna sanktion är att anses vara ett straff eller 

ej.263 Preventiva och bestraffande (punitive) funktioner är karaktäristiska för 

straff.264 Här kan erinras om den svenska diskrimineringsersättningen, vars pre-

ventionspåslag kallas för ett straffskadestånd.265 Med hänsyn till Engel-kriterierna 

är tydligen denna benämning träffande, då den preventiva funktionen av pre-

ventionspåslaget innebär att skadeståndet fått en mer straffrättslig karaktär. 

I ett skadeståndssystem som, åtminstone vad gäller vissa skadetyper, har ett 

nära band med straffrätten talar alltså Engel-kriterierna för att en skadestånds-

bedömning åtminstone bör ta intryck av de krav på förutsebarhet och proport-

ionalitet som präglar konventionsrätten.266  

En anledning till att hovrätten i T 315–18 ansåg att fackförbundets agerande 

inte varit kvalificerat otillbörligt, var att uppsåtskravet inte kunde anses vara 

uppnått förrän efter det att Europadomstolen fastställt att granskningsavgifter-

na innebar ett konventionsbrott. Oavsett om frågeställningen presenterats som 

ett uppsåtskrav eller som ett säkerställande av förutsebarhet i rättstillämpning-

en, skulle innebörden av detta vara att granskningsavgifternas konventions-

 
257 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 257.  
258 Jfr a.a., s. 355 f.  

259 Se Engel med flera mot Nederländerna, p. 82. 
260 Se exempelvis Zolotukhin mot Ryssland, p. 53. Se även Routsalainen mot Finland, p. 43.  
261 Se Routsalainen mot Finland, p. 45 f. Se även Zolotukhin mot Ryssland, p. 54 f.  
262 Se Routsalainen mot Finland, p. 46. 
263 Se Zolotukhin mot Ryssland, p. 55.  
264 Se Routsalainen mot Finland, p. 46. 
265 Se ovan under 2.2.2. 
266 Se Lindskog, Straffliknande ekonomiska påföljder, s. 322.  
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kränkande karaktär inte gavs privaträttslig relevans för tiden innan Europadom-

stolen fastställde att Sverige, genom att tillåta dessa, begått ett konventions-

brott. Alternativt uttryckt: Europadomstolens domar verkar enligt hovrätten 

inte ha retroaktiv verkan för privaträttsliga förhållanden.267  

Detta kan dock kontrasteras mot det faktum att Arbetsdomstolen i AD 2012 

s. 74 underkände fackföreningens anspråk även vad gällde granskningsavgifter 

för tiden före Europadomstolens dom i Evaldsson med flera mot Sverige. I det tidi-

gare målet hade alltså Europadomstolens dom retroaktiv verkan och påverkade 

bedömningen av sakomständigheter som ägde rum innan avgörandet.268  

En anledning till de olika utfallen kan vara att kollektivavtal har normerande 

verkan och att den svenska staten i stora delar har delegerat makten på arbets-

marknadens område till arbetsmarknadens parter.269 Detta skulle kunna inne-

bära att fackliga organisationer bör ses som statliga organisationer, vilkas behov 

av förutsebarhet inte är detsamma som enskildas.270 Detta argument har dock 

underkänts av HD i NJA 2015 s. 899.271  

En mera näraliggande förklaring skulle vara att det i AD 2012 nr. 74 hand-

lade om att Arbetsdomstolen, trots att den inte var formellt bunden att göra så, 

använde Evaldsson med flera mot Sverige för att tolka EKMR i tiden även innan 

domen föll. Förutsebarheten utgör ett moment i rättssäkerhetsbegreppet, men 

det gör även kraven på enhetlighet och likformighet i rättstillämpningen.272 I 

AD 2012 nr. 74 fick alltså förutsebarheten ge vika för enhetligheten och likfor-

migheten. För övrigt så följer det av artikel 46 i EKMR att konventionsstaterna 

ska rätta sig efter Europadomstolens dom i varje mål där de är parter. Det 

skulle kunna anföras argument för att detta inte fullt ut skulle följts om man 

dömt ut skadestånd för att arbetsgivarna inte respekterat konventionsstridiga 

kollektivavtalsvillkor. 

Att Europadomstolens praxis inte skulle ha generell retroaktiv verkan kan 

förklaras genom att EKMR, som nämnts ovan, är ett levande instrument som 

ska tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i rättsuppfattningen 

i konventionsstaterna. Därför framstår det som en lämplig ordning att det inte 

finns någon formell skyldighet att tillmäta Europadomstolens praxis retroaktiv 

verkan, men att en domstol som Arbetsdomstolen i AD 2012 nr. 74 har en 

bedömningsmarginal att göra det.  

Europadomstolens domar har ofta en kasuistisk domskrivningsstil. Europa-

domstolen konkretiserar alltså vad som anses vara gällande i ett konkret, unikt, 

fall. Detta innebär att det kan finnas ytterligare betänkligheter mot att tillmäta 

dessa avgöranden retroaktiv verkan. Iain Cameron uttalade i en kommentar till 

 
267 Jfr Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, s. 824. 
268 Se Scheiman, Prejudikats tidsmässiga tillämplighet, s. 773. 
269 Se a.a., s. 772. 
270 Jfr Prop. 2017/18:7, s. 32 f. 
271 Se NJA 2015 s. 899, p. 22–27. 
272 Se Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 363. Se även Strömholm, Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning, s. 388, 439 och 443.  
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Evaldsson med flera mot Sverige att: ”[k]raven i EKMR är sällan klara och tydliga 

förrän Europadomstolen har talat (och inte heller efter att den har talat). Det är 

således i allmänhet orimligt att en dom ges retroaktiv verkan, om den kan på-

verka andra privata rättssubjekt negativt.”273 

 
273 Se Cameron, Europadomstolen och granskningsarvodena, sjätte stycket. 
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8 Slutsatser Del II 

Utifrån det ovanstående kan fastslås att EKMR och det svenska skadeståndssy-

stemet är inlemmat i ett intrikat system, där det ena inte längre går att utskilja 

från det andra. Sedan skadeståndsrätten blivit en ventil för att tillförsäkra en-

skilda deras rättigheter i förhållande till det allmänna genom tillämpning av 

nationella rättsmedel, har Europadomstolens praxis också blivit en del av 

svensk skadeståndsrätt. Även om det inte finns någon formell bundenhet att 

följa denna praxis så är Europadomstolen den främsta uttolkaren av konvent-

ionen. För att effektivitetsprincipen ska kunna sägas respekteras så måste också 

praxis från Europadomstolen följas. Den problematik som uppstår när det 

kommer till att använda EKMR, eller Europadomstolens praxis, som rättskälla 

är dock att rättstillämpningen blir oförutsebar. För det allmänna är detta sällan 

något problem ur rättssäkerhetssynpunkt.  

Det är de höga fördragsslutande parterna som enligt artikel 1 i EKMR ska 

tillförsäkra de rättigheter som fastslås i konventionen. Enskilda medborgare har 

inte sådana skyldigheter, och detta är det stora problemet med att tillämpa 

EKMR som självständig ansvarsgrund i privaträttsliga relationer. Det finns 

ingen direkt verkande ansvarsgrund som är tillämplig vid ett sådant presumtivt 

ansvarssubjekt. Som visats ovan är dock inte tillämpningen av EKMR i sådana 

privaträttsliga relationer binär. Det handlar inte om att antingen använda 

EKMR som ansvarsgrund eller ej, utan hur EKMR påverkar dessa förhållanden 

mellan privaträttsliga subjekt. 

Det allmänna, eller staten, är den som är ansvarig för att säkerställa effektiva 

rättsmedel vid konventionskränkningar. Detta innefattar ett krav på möjligheten 

för enskilda att kunna göra gällande sina rättigheter, även i förhållande till andra 

enskilda. I sina avgöranden där subsidiaritetsprincipen och bedömningsmargi-

naler diskuterats, har Europadomstolen uttryckt att om en nationell avvägning 

med hänsyn tagen till de rättigheter som fastslås i EKMR och de kriterier som 

utkristalliserats i praxis har gjorts i det nationella målet, så talar det för att de 

nationella domstolarna ska tillmätas en vidsträckt bedömningsmarginal.274 Om 

däremot ingen hänsyn tagits till de avvägningar som krävs för att respektera de 

rättigheter som fastslås i EKMR, så blir bedömningsmarginalen snävare.  

Genom införandet av SkL 3 kap. 4 §, och de anvisningar i förarbeten som 

uttrycker att konventionskränkningar bör kunna gottgöras genom att överträ-

delser erkänns, har sådana avvägningar möjliggjorts i en större utsträckning än 

 
274 Se ovan under 6.1.1. 
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tidigare. Detta torde innebära att bedömningsmarginalen i fall som baseras på 

SkL 3 kap. 4 § blir större än i kränkningsmål utifrån SkL 2 kap. 3 §. I de sist-

nämnda målen företas inte samma prövning av presumtiva konventionskränk-

ningar.275  

Skadeståndsmål har generellt aspekter som berör mänskliga rättigheter.276 

Skadevållarens rätt till egendom ställs i regel mot någon rättighet på den skade-

lidandes sida, även i mål där EKMR inte åberopas. Med hänsyn till subsidiari-

tets- och effektivitetsprinciperna, och kravet på proportionalitetsbedömningar, 

aktualiseras alltså EKMR i de flesta privaträttsliga skadeståndsmål. I Del III ska 

analyseras huruvida dessa skadeståndsmål kan ses som konventionskonforma 

eller ej.  

  

 
275 Se Prop. 2017/18:7, s. 33 
276 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 823. 
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9 En konventionskonform 
skadeståndssystematik? 

I följande del ska undersökas på vilka sätt som det svenska skadeståndsrättsliga 

systemet skiljer sig från det som används i Europadomstolen. Syftet med denna 

undersökning är att se huruvida den inhemska skadeståndsbedömningen kan 

ses som konventionskonform, även i de mål där konventionen inte åberopas 

explicit. Konventionskonformiteten är av vikt då subsidiaritetsprincipen förut-

sätter en lojal tillämpning av konventionen på nationell nivå. Europadomsto-

lens praxis får här nyttjas som ledstjärna då den domstolen är att ses som den 

främsta uttolkaren av konventionen. 

Den praxis som finns att tillgå är den där domstolen tillämpar artikel 41 i 

EKMR. I förarbetena till SkL 3 kap. 4 § uttrycks att jämförelser mellan Euro-

padomstolens praxis och nationell rättstillämpning inte alltid lämpar sig.277 

Detta uttrycktes i en kontext där diskussionen rörde huruvida Europadomsto-

lens ersättningsnivåer skulle vara ledande för de nationellt utdömda skadestån-

den. Detta avstyrktes av regeringen, och man påminde om att skadestånd som 

döms ut av Europadomstolen grundas på artikel 41 i EKMR, och att dessa är 

ett resultat av att domstolen konstaterat brott mot de folkrättsliga konventions-

förpliktelser som en stat åtagit sig i egenskap av part till EKMR. De skadestånd 

som döms ut till enskilda på nationell nivå följer i stället av statens skyldighet 

enligt artikel 13 att tillhandahålla effektiva rättsmedel. Dessa skadestånd fyller 

alltså delvis olika syften.278  

Denna distinktion av vilka syften, eller funktioner, som de olika ersättning-

arna är tänkta att uppnå bör understrykas. Som nämnts inledningsvis i denna 

uppsats så kan skadeståndsrättens funktioner delas in i två: prevention och 

reparation. Anledningen till att undersöka Europadomstolens praxis i dess till-

lämpning av artikel 41 är att fastställa huruvida svensk skadeståndsrättslig me-

tod tillämpas på ett konventionskonformt sätt, vilket skulle innebära en vid-

sträckt bedömningsmarginal i de avvägningar som görs. Vid jämförelsen bör 

erinras att den reparativa funktionen kan antas fylla samma roll oavsett om det 

handlar om en tillämpning av artikel 41 eller någon inhemsk regel, medan pre-

ventionsaspekterna blir något annorlunda. 

 
277 Se Prop. 2017/18:7, s. 36 ff.  
278 Se a.a., s. 37.  
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I det följande kommer de delar av den skadeståndsrättsliga metoden som 

presenterades i Del I att analyseras med hänsyn tagen till de konventionsrätts-

liga resonemang som presenterats i Del II.  

9.1 Skada 

Den svenska skadeståndsrättens skadebegrepp är uppdelat i fyra skadetyper: 

personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. Utifrån Europa-

domstolens praxis kan utläsas att uppdelningen primärt handlar om ideella re-

spektive ekonomiska skador.279 Denna begreppsapparat är inte främmande i 

Sverige heller, även i den svenska skadeståndsrätten delas skador in i ideella 

respektive ekonomiska. I både konventionsrättsliga som svenska sammanhang 

kan sägas att ekonomiska skador är sådana som kan värderas i pengar, och ide-

ella är sådana som egentligen inte kan det, exempelvis sveda och värk, eller 

kränkningar.  

Europadomstolens syn på vad som konstituerar en ideell skada är som 

nämnts ovan, generös.280 Anledning till skadestånd har ibland varit att den ska-

delidande upplevt stress och ångest till följd av en konventionskränkning.281 

Detta kan kontrasteras mot den svenska regleringen av kränkningsersättning, 

som bara utgår vid allvarliga kränkningar, enligt lagtexten i 2 kap. 3 SkL. Grän-

sen för ersättningsgilla kränkningar går generellt vid sådana som kan jämföras 

med en ersättning på minst 10 000 kr, om man ska översätta ideella skador i 

ekonomiska termer för att få en konkret uppfattning om vad som utgör just 

skador. Detta talar för att Europadomstolen har en mera generös inställning till 

vad som kan utgöra en skada än det svenska skadeståndsrättsliga systemet. 

Genom SkL 3 kap. 4 § har dock ett mera konventionsrättsligt förhållnings-

sätt till ideella skador inträtt i svensk skadeståndsrätt. I denna regel, som inne-

fattar en ansvarsgrund för det allmänna vid överträdelse av EKMR, finns inget 

allvarlighetsrekvisit. Istället beskrivs i förarbetena till regeln att även nationella 

domstolar kan göra declaratory judgements, av samma modell som Europadomsto-

len gör i sin tillämpning av artikel 41. Detta innebär i praktiken en ny skadetyp, 

och en ny ersättningstyp, som enbart aktualiseras vid det allmännas överträdelse 

av EKMR.  

I förarbetena till SkL 3 kap. 4 § nämns att allvarlighetsrekvisitet inte är nöd-

vändigt eftersom den skadelidandes motpart alltid är stat eller kommun. En-

skilda riskeras därmed inte att i onödan belastas med rättegångar om mindre 

allvarliga frågor.282 Således förefaller skadebegreppen skilja sig mer mellan pri-

vaträttsliga relationer och vertikala sådana, än mellan svensk och konventions-

 
279 Se Oliphant & Ludwichowska, Damage, s. 397. 
280 Se ovan under 5.3.2. 
281 Se Somers, The European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law, s. 125.  
282 Se Prop. 2017/18:7, s. 33. 
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rättslig skadeståndsrätt. Det är alltså ansvarssubjektet, snarare än systemet, som 

är avgörande för vilka skadetyper som aktualiseras. 

9.2 Ansvarssubjekt 

I Del I presenterades ett flexibelt system med olika principaler, som beroende 

på omständigheter kring skadehändelsen kunde anses vara lämpligare ansvars-

subjekt än den som direkt orsakat skadan. I frågan om konventionskränkningar, 

som utifrån EKMR:s ordalydelse endast konventionsstater kan hållas ansvariga 

för, blir möjligheten att ”byta” ansvarssubjekt avgörande för att konventionen 

ska kunna få det genomslag som krävs.  

I målet Söderman mot Sverige fastslog Europadomstolen att Sverige skulle er-

sätta den 14-åriga flickan för att det inte funnits ett fullgott skydd för hennes 

rätt till privatliv. Målet kan ses som ett exempel på när ansvaret flyttas från ett 

subjekt till ett annat. Staten inträdde alltså i ett slags principalansvar. 

Denna ordning har kritiserats i doktrin. Att staten, och i förlängningen skat-

tebetalare, ska konsumera de skadeståndskostnader som uppkommer till följd 

av exempelvis smygfilmningar, som i Söderman mot Sverige, kan framstå som stö-

tande. Med hänsyn till skadeståndsrättens funktioner är dock inte lösningen 

långsökt. Utifrån ett reparativt perspektiv kan skäl anföras för att en ersättning 

är reparativ oavsett vem som står för fiolerna. Frågan är om den moraliska 

upprättelse som en kompensation från skadevållaren innebär, kan ersättas av ett 

skattefinansierat bidrag.283 

Här bör dock erinras om att de stater som anslutit sig till EKMR har för-

bundit sig att tillförsäkra sina medborgare de i konventionen upptagna fri- och 

rättigheterna. Att rättsläget varit sådant att en rättighetskränkning tillåtits med 

hänsyn till förutsebarhetsargument torde vara den konventionsslutande partens 

(statens) förskyllan. Paralleller kan i detta led sökas i principen om casus mixtus. 

Det otillbörlighetsrekvisit som finns i den principen kan jämföras med att Sve-

rige, vid ett rättsläge som inte är konventionskonformt, inträder som ersätt-

ningsskyldig part. Att skadeståndets reparativa funktion skulle kunna uppfyllas 

genom en tillämpning av EKMR framstår i ett sådant scenario som inte allt för 

otroligt.  

Vad gäller skadeståndsrättens preventiva funktion i förhållande till EKMR är 

ett utbyte av ansvarssubjekt snarare att föredra än att behålla skadevållaren som 

ansvarssubjekt. Detta har att göra med konventionsstaternas skyldigheter att 

tillse att de enskilda rättssubjekt som vistas inom staternas territorium kan åt-

njuta de rättigheter som fastställs i EKMR. Om staten visas kunna ådra sig 

skadestånd för att en gärning inte är sanktionerad, av straff eller skadestånd, så 

får detta antas ha en preventiv funktion såtillvida att sådana gärningar kommer 

att sanktioneras av staten inom snar framtid. Så blev också fallet i Söderman mot 

 
283 Jfr Schultz, Kausalitet, s. 183. 
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Sverige. Brottet kränkande fotografering infördes i brottsbalken i direkt anslut-

ning till förhandlingarna i Strasbourg. 

Konventionen kan alltså antas få störst genomslagskraft om ansvarssubjektet 

byts ut från skadevållare till konventionsstat. Detta rimmar också väl med de 

rättsprinciper som genomsyrar svensk skadeståndsrätt. I NJA 2007 s. 747 an-

fördes, som skäl emot att kunna utdöma ideellt skadestånd grundat direkt på 

EKMR, att ett sådant agerande skulle innebära en för den skadevållande alltför 

oförutsebar rättstillämpning.  

Vid en skadeståndstalan mot staten, skulle sådana rättsstatsargument inte 

bära samma tyngd. Att kunna ha ett så pass ”tåligt” ansvarssubjekt är av vikt 

även för att EKMR ska kunna vara så pass levande och dynamisk som Europa-

domstolen uttalade i Tyrer mot Förenade kungariket.284 

9.3 Ansvarsgrund 

En av de stora skillnaderna mellan svensk skadeståndsrätt och Europadomsto-

lens praxis vid utdömande av skadestånd för kränkningar av EKMR, är de kva-

lificerande moment som krävs för vissa skadetyper. Istället för det ”vanliga” 

kravet på culpa krävs för utdömande av skadestånd vid kränkning eller ren 

förmögenhetsskada någonting mer. Beroende på vilken handlingsnorm som 

överträtts, och vad skyddsintresset för denna är, varierar alltså höjden på trösk-

larna för att skadestånd ska kunna utgå. 

Detta innebär att vissa konventionskränkningar inte kan ersättas på samma 

sätt som andra, beroende på vilken skadetyp som aktualiserats. Detta är, med 

hänsyn till utformningen av proportionalitetsprincipen, knappast ett konvent-

ionskonformt system om det innebär att olika rättigheter ges olika starkt 

skydd.285 Denna ordning, med olika kvalificerande moment vid vissa skadetyper, 

måste dock ses i ljuset av den argumentation som föranledde den. Både i fråga 

om kränkningsersättning och skadestånd för ren förmögenhetsskada handlar de 

kvalificerande momenten om hänsyn till skadevållaren, och förutsebarhetshän-

syn som innebär att alla culpösa gärningar inte kan vara skadeståndsgrundande. 

Att förutsebarhet är ett huvudargument för dessa kvalificerande moment 

bekräftas även av att de inte görs gällande i samma utsträckning när det all-

männa är ansvarssubjekt. Med återanknytning till föregående avsnitt, om an-

svarssubjekt, kan påminnas om att dessa kvalificerande moment inte används 

när det är tal om vertikal tillämpning av EKMR. I SkL 3 kap. 4 § behandlas 

personskada, sakskada, kränkning och även ”annan ideell skada”. Den sist-

nämnda skadetypen tar sikte på sådana ideella skador som inte kan ersättas som 

 
284 Se Tyrer mot Förenade kungariket, p. 31. 
285 Se Somers, The European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law, s. 199.  
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personskada eller genom kränkningsersättning vid brott.286 När det kommer till 

det allmänna finns alltså inte samma incitament att värna förutsebarheten.  

Mekanismen med kvalificerande moment som måste uppfyllas för att pri-

vaträttsliga skadevållare ska kunna hållas ansvariga för skador kan, sett ur ett 

konventionsrättsligt perspektiv, ses som en proportionalitetsavvägning mellan 

rättigheter och intressen. En anledning till att ren förmögenhetsskada inte er-

sätts vid culpösa handlingar är att den potentiella skadeomfattningen är så vid 

att det inte framstår som proportionerligt i förhållande till alla tänkbara culpösa 

handlingar.287 Om skadevållaren begått brott eller betett sig på ett kvalificerat 

otillbörligt sätt, så indikerar dock detta att den skadelidandes rätt till egendom 

blivit kränkt på ett sådant sätt att ersättning bör utgå.  
De kvalificerande moment som krävs för att en överträdelse av en viss hand-

lingsnorm ska konstituera ansvarsgrund i förhållande till en viss skada kan alltså 
med ovanstående resonemang ses som delar av en avvägningsprocess, en inle-
dande proportionalitetsbedömning från lagstiftaren. När det kommer till vissa 
skadetyper måste den presumtivt överträdda rättigheten generellt stå tillbaka till 
förmån för de krav som skadevållaren kan ställa på förutsebarhet i ett rättssam-
hälle. För att detta förutsebarhetskrav ska kunna tillgodoses har dessa skadety-
pers relation till straffrätten hållits mer intakt än vad som är fallet för andra 
skadetyper.  

Europadomstolens praxis kan uppenbarligen påverka hur svenska domstolar 

bör se på skadeståndsrättsliga mål. Ett konkret exempel där konventionen på-

verkat en skadebedömning är i NJA 2015 s. 899. Där konstaterades att Europa-

domstolen fastställt att de aktuella granskningsavgifterna innebar en överträ-

delse av en konventionsskyddad rättighet. Annorlunda uttryckt: handlingsnor-

men som överträtts hade ett konstaterat skyddsintresse, som var en konvent-

ionsskyddad rättighet. Detta innebar att domstolarna kunde luta sig mot det 

proportionalitetstest som gjorts i Evaldsson med flera mot Sverige, där Europadom-

stolen kommit fram till att dessa överträdelser innebar en viss sorts skada som 

skulle ersättas. 

I doktrin har motsägelsen i att HD uppställde ett förutsebarhetskrav för kva-

lificerat otillbörligt handlande, som inte låter sig fastställas entydigt för alla fall, 

uppmärksammats.288 Det har, eftersom ansvar för kvalificerat otillbörligt hand-

lande bara kan inträda i vissa fall, efterlysts klargöranden för vilka dessa fall 

är.289 Ovan förda resonemang indikerar att förutsebarhetskravet förutsätter en 

konkret och fastställd otillbörlighetnorm, vilket Evaldsson med flera mot Sverige 

presenterade.  

Precis som i NJA 2015 s. 899 påverkades AD 2012 nr. 74 av Europadomsto-

lens praxis i Evaldsson med flera mot Sverige. Ur ett svenskt skadeståndsrättsligt 

perspektiv skulle det resonemang som fördes av Arbetsdomstolen kunna över-

 
286 Se Prop. 2017/18:7, s. 31. 
287 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 127. Se även Ultramares Corp. V. Touche, s. 179 f. 
288 Se Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning, s. 364. 
289 Se a.a., ibid. 
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sättas till att det fanns en ansvarsfrihetsgrund som innebar att skadestånd inte 

borde utgå i det fallet.  

Den handlingsnorm som överträtts, genom att granskningsavgifterna inte 

betalats ut, innebar inte skadeståndsskyldighet då Europadomstolen pekat på ett 

skyddsintresse som var överordnat det som kränkts. Detta kan jämföras med en 

proportionalitetsbedömning, så som proportionalitetsprincipen tillämpas av 

Europadomstolen. En annars konventionsstridig åtgärd kan vara konventions-

enlig, eller ansvarsbefriad, om den står i rimlig proportion till det intresse som 

den är avsedd att tillgodose. 

9.4 Ansvarsgräns 

Utifrån det perspektiv som en studie av Europadomstolens praxis bidrar med, 

får det svenska skadeståndsrättsliga systemet en ytterligare dimension. Utöver 

konstaterandet av samband mellan en skada och en ansvarsgrundande gärning, 

krävs vid en analys av Europadomstolens domar även att nämnda skada kan 

kopplas ihop till en rättighet som kränkts genom samma ansvarsgrundande 

gärning. 

Nyttan av att analysera Europadomstolens praxis i detta hänseende, när det 

handlar om att undersöka det svenska skadeståndsrättsliga systemets konvent-

ionskonformitet, får ses som begränsad. Europadomstolen är i enlighet med 

principen om ratione materiae begränsad till att ta upp mål där en konventions-

skyddad rättighet överträtts. Detta innebär att de kausalitetsfrågor som aktuali-

seras i Europadomstolens praxis handlar om kausalitet mellan en ansvarsgrund 

som konstitueras av en rättighetsöverträdelse och en skada. Med anledning av 

att rättighetskränkningar inte på samma sätt utgör ansvarsgrunder som är avgö-

rande för en nationell domstols jurisdiktion så aktualiseras där inte samma re-

sonemang. När det kommer till kausalitetsfrågan riskerar alltså en argumentat-

ion utifrån Europadomstolens praxis att leda till att man blandar ihop äpplen 

och päron.  

Däremot tillmättes, i NJA 2015 s. 899 och efterföljande T 315–18, ett preju-

dikat från Europadomstolen betydelse inom ramen för en bedömning av om ett 

agerande varit kvalificerat otillbörligt. För att en sådan argumentation ska kunna 

bli framgångsrik torde finnas krav på att den påstådda rättighetskränkningen 

har ett kausalsamband med den skada som det yrkas ersättning för. Skador utan 

orsakssamband till de granskningsavgifter som var gemensamma för Evaldsson 

med flera mot Sverige och NJA 2015 s. 899, skulle därmed i det sistnämnda rätts-

fallet inte kunna ersättas med hänvisning till förstnämnda prejudikat.  
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10 Slutsatser Del III 

De fyra delar av den skadeståndsrättsliga metoden som analyserats i Del III 

visar att rättstillämpare, sedan EKMR ratificerades och gjordes till svensk lag 

balanserar på en, iallafall teoretisk, knivsegg.  

Att inte tillerkänna ett skadestånd när det finns fog för det, skulle kunna in-

nebära att en enskilds konventionsskyddade rätt till egendom kränks. Däremot 

kan ett skadeståndsutdömande, som vid första anblick framstår som berättigat, 

innebära en rättsosäker tillämpning av normer som brister i de krav på förutse-

barhet som ställs på en rättsstat. Den rättighetskatalog som framgår av EKMR 

är ett levande och föränderligt instrument vars tolkning görs beroende av sam-

hällsutveckling och rättsuppfattning. Detta innebär en inbyggd osäkerhet för 

alla presumtiva ansvarssubjekt. Subsidiaritetsprincipen förutsätter avvägningar 

mellan rättigheter. Med hänsyn till de krav som ställs på förutsebarhet i rättstill-

lämpningen kan dock sådana avvägningsprocesser, baserade på EKMR, inte 

generellt tillåtas leda till rättsförluster för privaträttsliga ansvarssubjekt. En ska-

deståndsbedömning utifrån det svenska skadeståndsrättsliga systemet torde 

dock, även om detta inte skulle uttryckas direkt, generellt inbegripa sådana av-

vägningar. Skadevållarens rätt till egendom kan exempelvis sägas vägas mot den 

skadelidandes rätt till privatliv vid ett skadeståndsmål för förtal.  

Det svenska skadeståndsrättsliga systemet baseras på en ramlag, och den me-

tod genom vilken skadeståndsrätten hanteras möjliggör en flexibel och förän-

derlig rättstillämpning. De två system som har undersökts i denna uppsats har 

alltså mycket gemensamt och det finns ingen motsättning som innebär att en 

rättighet som skyddas av EKMR generellt skulle kränkas vid en tillämpning av 

skadeståndslagen i privaträttsliga relationer. 

Svensk skadeståndsrätt är uppbyggd på ett sådant sätt att de skador som är 

tydligt avgränsade och vars ansvarsgrunder har klara handlingsnormer, exem-

pelvis att annans egendom eller person ska värnas, har mindre kvalificerande 

moment än sådana skador som är mindre avgränsade eller mer oklara. Genom 

att bibehålla en nära anknytning till brottskataloger har sådana skador försetts 

med ett krav på att överträdelser av dessa handlingsnormer ska ske på ett visst 

sätt, med ett visst mått av subjektiv skuld, för att en skadevållare ska kunna 

hållas ansvarig. Det uppställs alltså i vissa fall uppsåtskrav, vilket anknyter till ett 

krav på förutsebarhet. Denna uppbyggnad, med olika krav på uppsåt vid olika 

ansvarsgrunder vid olika skador, har en pendang i konventionsrätten, då det 

även där uppställs krav på förutsebarhet i rättstillämpningen.  
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Ur detta perspektiv framstår det som varken konventionskonformt eller ska-

deståndsrättsligt systemkonformt att möjliggöra skadestånd i privaträttsliga 

relationer på grund av att en konventionsskyddad rättighet har överträtts. De 

skador som anses vara förutsebara i sig själva täcks av så pass öppna ansvars-

grunder, exempelvis culparegeln, att argumentation om konventionskränkning-

ar inte framstår som meningsfullt. När det gäller skador vars ansvarsgrunder 

kräver mer kvalificerande moment så förhindrar kravet på förutsebarhet argu-

mentation direkt från konventionen. Man skulle kunna se det som att EKMR 

inte erbjuder tillräckligt tydliga handlingsnormer för att det ska anses rättssäkert 

att hålla privatpersoner ansvariga för kränkningar av dess skyddade rättigheter. 

När det däremot handlar om prejudikat från Europadomstolen, där Sverige 

fällts till ansvar för att ha tillåtit ett agerande, framstår det som lättare att argu-

mentera för att en mera konkret handlingsnorm utkristalliserats.  

Genom en studie av Engel-kriterierna, och Europadomstolens praxis kring 

dessa, kan förstås att en preventiv funktion är signifikativ för straffrättsliga 

sanktioner. Sanktioner som är av straffrättslig karaktär måste präglas av de krav 

som uppställs i artikel 7 i EKMR. Sanktionerna måste alltså vara förutsebara. 

När det kommer till ansvarsgrunder i svensk skadeståndsrätt som uppställer 

krav på subjektiva insikter – eller uppsåt – hos skadevållaren, kan detta krav ses 

som en indikator på att sanktionens syfte är att verka avskräckande mot dessa 

gärningar. Detta eftersom skadeståndets vara eller inte vara beror på subjektiva 

insikter hos skadevållaren, vilka torde vara irrelevanta för skadeståndets repara-

tiva funktion men desto mer avgörande för den preventiva funktionen. Sådana 

skadeståndstyper har alltså preventiva förtecken, och bör präglas av kraven på 

förutsebarhet. Således verkar de olika kvalificerande momenten till olika an-

svarsgrunder för att svensk skadeståndsrätt ska vara konventionskonform, sna-

rare än tvärtom. 

En frågeställning som varit ledande för denna uppsats är huruvida den rätts-

utveckling som skett på skadeståndsrättens område när det kommer till pri-

vaträttsliga relationer, kan sägas vara systematiskt konventionskonform eller ej. 

EKMR:s amorfa karaktär indikerar att en undantagslöst motsägelsefri och kon-

sistent helhetsbild inte säkert är eftersträvansvärt när det handlar om implemen-

tering av konventionen i ett skadeståndsrättsligt system. Diskussionen bör istäl-

let handla om huruvida systemets momentana lösning visat sig konventions-

konform eller ej i enskilda fall. Den privaträttsliga skadeståndsrättens konvent-

ionskonformitet behöver justeras allteftersom, och vara i ständig utveckling. 

För konventionskonformitet krävs ett system som är flexibelt och snabbfotat, 

på samma sätt som Europadomstolens domskrivningar måste vara kasuistiskt 

utformade för att inte ”tolka fast” konventionen. Ansatser att cementera kon-

ventionsrättsliga skyldigheter mellan enskilda, grundade enbart på överträdelser 

av EKMR, framstår alltså som både konventionsstridigt och systemfrämmande 

i det svenska skadeståndsrättsliga systemet. 

EKMR är bindande för de fördragsslutande parterna och det talar för att 

dessa parter också är de tilltänkta ansvarssubjekten när det kommer till kränk-
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ningar av EKMR. För att återknyta till ovan förda resonemang om utkristallise-

rade handlingsnormer, så kan sägas att det är konventionsstaterna som ansvarar 

för att konkretisera de rättigheter som fastslås i EKMR. Om inte Sverige erbju-

der normer som på ett förutsebart sätt kopplar sanktioner till ageranden som 

innebär konventionskränkningar, så övertar Sverige den ersättningsskyldighet 

som inte kan utkrävas av en skadevållare. På samma sätt som i fall av principal-

ansvar så kan Sverige, vid kränkningar av konventionsskyddade rättigheter, ses 

som ett lämpligare ansvarssubjekt än själva skadevållaren. Genom ett utbyte av 

ansvarssubjekt behöver då inte en mänsklig rättighet kompenseras på bekost-

nad av en annan. 
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