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SAMMANFATTNING 
 

Normskyddsläran utgör en metod för att begränsa skadeståndsansvarets omfattning. Vid en 

tillämpning av läran undersöks vilka intressen en norm är tänkt att skydda. Endast dessa 

skyddade intressen kan medföra en rätt till skadeståndsersättning. Normskyddslära och det 

skyddade intresset syftar således till samma metod. Håkan Andersson har utvecklat en lik-

nande, mer omfattande, egen lära han kallar skyddsändamålslära. Denna ska hållas isär från 

den klassiska normskyddsläran. 

Normskyddsläran härstammar från tysk rätt där den kallas ”Normzweck”. En stor skillnad 

mellan tysk och svensk skadeståndsrätt är att läran i tysk rätt finns lagfäst i Bürgerliches Ge-

setzbuch (cit. BGB) 823 § 2 st. Detta gör att den fått ett större erkännande och kunnat vidare-

utvecklas i praxis.  

I svensk rätt har normskyddsläran varit kontroversiell och omdiskuterad i den juridiska debat-

ten. Den framgår inte utav lag, utan har vuxit fram i den juridiska litteraturen och praxis. I 

förarbetena till skadeståndslag (1972:5) (cit. SKL) framgick att läran skulle ha allmän tillämp-

lighet inom vissa utpekade områden. Några sådana var myndighetsutövning, men även vid ren 

förmögenhetsskada. Det lämnades över till domstolen att som prejudikatinstans vidareut-

veckla lärans tillämplighet. 

Normskyddsläran har på senare år fått stor uppmärksamhet i en rad mål där HD valt att direkt 

tillämpa läran i utvidgande riktning. Detta har lett till en rad uppmärksammade rättsfall där 

exempelvis det så kallade Landskornamålet och Prosolviadomen ingår. I Hovrättsfallet 

Prosolvia dömdes efter omfattande förhandlingar, det största skadeståndet någonsin i svensk 

rättshistoria ut. 

Den rådande uppfattningen i den juridiska litteraturen är att normskyddsläran har uppkommit 

som ett komplement till adekvansläran. Detta då den tillför en rättspolitisk, normativ, bedöm-

ning vid värderingen av skadeståndsförloppet. 

Normskyddsläran kommer ofta i konflikt med andra skadeståndsrättsliga principer, så som att 

tredjemansskador inte ersätts. Kritik kan därför riktas mot att normskyddsläran i för stor ut-

stäckning utvidgar skadeståndsansvaret. Denna kritik måste dock vägas mot målet att uppnå 

ett skadestånd som stämmer överens med normens bakomliggande syften. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Skadeståndsansvar behandlas i Skadeståndslag (1972:207) (Cit. SKL). För att en skyldighet 

att ersätta en skada ska uppkomma krävs inledningsvis att någon har orsakat en skada. Den 

uppstådda skadan kan vara av olika slag exempelvis sak-, person-, eller ren förmögenhets-

skada och kräver att någon form av ansvarsgrund, exempelvis culpa. 

 

Lagen ger dock ingen vidare ledning för hur de moment som en skadeståndsbedömning inne-

bär, ska göras. Den säger exempelvis ingenting om de subjektiva krav som måste vara upp-

fyllda hos skadevållaren vid culpabedömningen.  Den säger heller ingenting om kravet på att 

kausaliteten eller adekvans. Orsakandet är en fråga om kausalitet, ett begrepp som används för 

att uttrycka vad som faktiskt hänt.
1
 Vad som utgör adekvat kausalitet har utvecklats genom 

doktrin och praxis. Traditionellt sätt brukar man beskriva den adekvata kausaliteten som att en 

skada ska utgöra en ”naturlig och påräknelig följd” av en handling. Man kan också beskriva 

adekvansen som att händelseförloppet låg ”i farans riktning”. Ytterligare varianter är att ska-

dan ska vara ”förutsebar”, ”beräknelig” eller innefatta ett ”konkret och närliggande intresse”. 

 

Trots sina många beskrivningar uppkommer ändå ofta problem vid tillämpningen av ade-

kvansläran då läran på grund av sin vaghet inte alltid ger alla svar. Detta medför att det ibland 

kan finnas ett behov av att hitta hjälp från andra principer eller metoder för att avgöra skade-

ståndsansvarets gräns. Det är också detta som är syftet med normskyddsläran. 

 

Med anledning av domar inom utomobligatoriska skadeståndsrätten samt myndighetsutövning 

har en tendens hos domstolen att ta hjälp av allmänna grundsatser så som normskyddsläran 

uppdagats. Detta har lett till att normskyddslärans ställning i den svenska skadeståndsrätten 

har höjts. Ett behov av att klargöra hur läran är tänkt att fungera har därmed uppkommit. 

 

 

 

                                                           
1
 Se M Schultz, Kausalitet, Jure, 2007 s. 36 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda normskyddslärans funktion vid skadeståndbedömning-

en för att se om läran kan utgöra ett hjälpredskap under skadeståndsbedömningens senare del. 

Det är där de svåra juridiska bedömningarna görs vid en värdering av orsakssambandet. Detta 

kommer göras genom en analys utifrån två frågeställningar. 

 

Den första frågeställningen är inom vilka områden eller typer av skador kan normskyddsläran 

bli tillämplig. Syftet med denna del är att undersöka vilka intressen som har ansetts skydds-

värda i praxis då läran har tillämpats. 

Den andra frågeställningen som kommer att behandlas i denna studie är hur normskyddsläran 

förhåller sig till adekvansbedömmingen. Här kommer fokus ligga på vad normskyddsläran är. 

Avsikten är att utreda om läran fungerar som princip, arbetsmetod, eller hjälpredskap för 

domstolarna. Beroende på om så är fallet blir frågan vidare om normskyddsläran behövs över 

huvud taget eller kan domstolarna kan klara problemet med skadeståndets avgränsning endast 

med hjälp av kravet på adekvat kausalitet. 

Då normskyddsläran som ämne är komplext och leder till flera följdfrågor har jag valt att i 

denna framställning ha flera frågeställningar för att slutligen komma fram till normskyddslä-

rans tillämplighet idag.
2
 

 

1.3 Metod 
 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Den rättsdogmatiska metoden är mycket omfattande då den innefattar en studie av samtliga 

rättskällor. Genom att studera dessa kan man till slut nå fram till vad som är gällande rätt.
3
 

För att tillgodogöra sig kunskapen från rättskällorna kan juristen använda sig av olika tolk-

ningsmetoder för att tolka lagen, eller ännu vidare, rätten. Då skadeståndslagen utgör en ram-

lag, kan allmänna skadeståndsrättsliga principer användas som hjälpmedel. Normskyddsläran 

utgör en sådan allmän grundsats som kan ha funktionen att fylla ut rätten då detta behövs.
4
 

                                                           
2
 Se avsnitt 1.2 ang. frågeställningar 

3
 Se F. Korling, M. Zamboni (red.), Allmän rättslära, Författarna och studentlitteratur 2013, s.29 

4
 Se Korling, Zamboni, Allmän rättslära, s. 23 
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Inom den rättsdogmatiska metoden kan man också studera utländska erfarenhetsmaterial för 

att få hjälp att finna lösningar i den egna rätten. Tysk rätt anses ofta vara bra att jämföra med 

då där finns ett omfattande rättsdogmatiskt underlag att tillgå.
5
 Då normskyddsläran har sin 

grund i tysk rätt har jag valt att ha med ett avsnitt där normskyddsläran i tysk rätt studeras. I 

denna del har jag använt mig av de omfattande analyser som framförallt Håkan Andersson 

och Bill Dufwa gjort i sina studier på området. 

Här kan det vara värt att notera att normskyddsläran i sig kan ses som en metod för att arbeta 

fram och utesluta händelser för att nå fram till en skadas slut och därmed vad som kan ersät-

tas.
6
 Vid tillämpning av normskyddsläran ser man nämligen till syftena bakom en bestäm-

melse och på så vis handlar läran mycket om att göra en ändamålstolkning av lagen.
7
 Då läran 

har ett brett tillämpningsområde är den dock i behov av att ses utifrån samtliga rättskällor för 

att förstås i sin kontext och helhet. 

Praxis är förmodligen den mest intressanta rättskällan beträffande normskyddsläran då det är 

där normskyddsläran kommer till uttryck och utvecklats. Det är också där vi kan studera hur 

Högsta domstolen (cit. HD) tar sig an läran som redskap för att vidareutveckla gällande rätt. 

Jag har därför undersökt skadeståndsmål där läran tillämpats och gjort ett djupdyk i ett antal 

av HD:s senare domar för att se om, hur, och när normskyddsläran har använts för att sedan 

analysera några av dessa fall närmare. Även andra tidigare skadeståndsfall där normskyddslä-

ran eller skyddsändamål använts som argument för att avgränsa, eller i vissa fall, utvidga ska-

deståndsansvaret har undersökts.
8
 

Doktrin på området kommer att studeras för att se hur dagens tillämpning av normskyddsläran 

har växt fram. Lagförarbeten till skadeståndslagen kommer analyseras för att se om det även i 

lagstiftningen funnits ett bakomliggande syfte att läran ska få genomslag, eller om detta ålagts 

domstolarna vid rättstillämpningen. 

Ofta finns lagstadgade skyddsändamål. Ett par sådana kommer att tas upp för att exemplifiera 

hur man i dessa fall ser på normskyddsläran. Då kommer även lagen som rättskälla att vara 

behjälplig. Genom att använda den rättsdogmatiska metoden kommer jag undersöka rättskälla 

                                                           
5
 Se Korling, Zamboni, Allmän rättslära, s. 40 

6
 Se Korling, Zamboni, Allmän rättslära, s. 23 

7
 Se Korling, Zamboni, Allmän rättslära, s. 21 

8
 Se Korling, Zamboni, Allmän rättslära, s. 21 
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för rättskälla för att få en djupare förståelse för hur normskyddsläran utvecklats från lagstift-

ningsprocessen till tillämpning.   

 

1.4  Avgränsningar 
 

Normskyddsläran kan användas såväl inom skadeståndsrätten, som inom straffrätten. I denna 

uppsats kommer endast den skadeståndsrättsliga delen att behandlas.  Förvisso kan dessa två 

områdena ibland överlappa varandra i tillämpningsområde. I sådana situationer kommer i 

vissa fall även den straffrättsliga bestämmelsen behandlas men med en skadeståndsrättslig 

infallsvinkel.  

Normskyddslärans tillämpningsområde är vitt och även om den i teorin är tillämplig på samt-

liga skadetyper har det i förarbeten och doktrin uttalats att den ska ha tillämplighet i större 

utsträckning vid vissa typer av skador än andra. Detta gäller framförallt ren förmögenhets-

skada och skadestånd på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Dessa ska-

detyper kommer därför redogöras mer ingående än exempelvis person-, och sakskada. Vid 

person-, och sakskada finns det ofta inte anledning att gå in närmre på normskyddet då det 

sällan uppstår några avgränsningsproblem, och i den mån det gör det går dessa ofta att lösa 

med hjälp av adekvansläran. 

 

1.5  Disposition  

I denna uppsats har jag valt att utgå ifrån normskyddslärans historiska utveckling för att ge 

läsaren en ökad insikt i hur normskyddsläran har växt fram och fått det utrymme den getts 

idag. För att studera hur adekvanstankar har utvecklats och lett till olika avgränsningsvägar av 

skadeståndet vill jag därför ge denna tillbakablick i svensk och, till viss del, utländsk rätt för 

att få en uppfattning om hur normskyddsläran växt fram. Framställningen innehåller en jäm-

förelse med framförallt tysk rätt. Inom den tyska rättsordningen tillämpas normskyddsläran i 

större grad än svensk rätt. Det är därför av intresse att se hur den tillämpas där, för att se om 

liknade tankegångar skulle kunna vara aktuella i svensk rätt. En vidare analys av den tyska 

rätten återkommer sedan i avsnitt sex. 
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Vidare har jag valt att studera normskyddsläran ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

I den del som rör normskyddsläran i teorin studeras läran utifrån dess funktioner. Här är det 

intressant att se till vilka bakomliggande skadeståndsrättsliga principer som läran samspelar 

med. Tilltänkta tillämpningsområden från förarbeten och doktrin kommer också att studeras. 

För att göra detta kommer jag att analysera begreppet skyddat intresse och hur detta diskute-

rats i litteraturen samt vilka skyddade intressen man sett till i praxis när man använt sig av 

normskyddsläran. 

Även förhållandet till adekvansläran kommer behandlas för att utreda om normskyddsläran 

behövs och vad den ytterligare kan tillföra till skadeståndsbedömningen. Problem med ade-

kvansbegreppet kommer därför anföras. För detta kommer Håkan Anderssons skyddsända-

målslära presenteras och jämföras med normskyddsläran för att se till adekvanslärans brister. 

I den del som rör normskyddsläran i praktiken studeras normskyddsläran framförallt utifrån 

praxis inom olika tillämpningsområden. Då läran sägs ha särskild tillämplighet vid exempel-

vis myndighetsutövning och ren förmögenhetsskada, kommer tyngdpunkten ligga vid dessa 

typer av skador. Här kommer en vidare utveckling av den tyska rätten anföras för att se hur 

den tyska domstolen använder sig av normskyddsläran och jämföra detta med svensk rätt. 

I det avslutande kapitlet kommer en analys av normskyddslärans tillämplighet i svensk rätt 

idag föras. Den kritik som har riktats mot normskyddsläran kommer att presenteras för att se 

om den kan tala emot en rättsutveckling där normskyddsläran förs fram som argument i fram-

förallt utvidgande riktning. I detta sammanfattande kapitel kommer jag att utvidga min egen 

analys och framföra synpunkt på normskyddsläran som metod för avgränsning av skade-

ståndsansvaret. Mina frågeställningar kommer att besvaras och jag kommer att diskutera hur 

normskyddsläran förhåller sig till allmänna skadeståndsrättsliga principer.  
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2 NORMSKYDDSLÄRANS HISTORISKA FRAMVÄXT 
 

2.1 Tysk rätt 
 

Normskyddsläran härstammar ifrån tysk rätt där den benämns Normswecktstheorie och fun-

gerar som ett komplement alternativt en möjlighet att ersätta adekvansläran. Teorin finns ut-

tryckligen lagfäst i BGB i 823§ som berör Schadenersatzplicht (skadeståndsplikt) och lyder; 

 

Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 

Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 

verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 

verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz 

eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes 

ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Er-

satzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

 

Första stycket anger att skadeståndsskyldighet föreligger för den som avsiktligt eller av oakt-

samhet skadar någons liv, kropp, hälsa, frihet, egendom eller liknande rätt. De skyddade in-

tressen, eller som de på tyska kallas, ”Rechtsgüter”, som räknas upp är dock inte uttömmande 

utan det kan också finnas liknande, icke uppräknade, intressen som erhåller samma skydd.
9
  

Andra stycket syftar till att skydda den som har blivit kränkt då en regel eller föreskrift har 

överträtts och är även tillämplig inom kontraktsrätten. Denna definierar Andersson som skydd 

mot överträdelse av författningsföreskrift till skydd för den skadelidande.
10

  I denna del finns 

ingen begränsning till vissa bestämda Rechtsgüter likt i första stycket. I förarbetena till BGB 

sades att man i denna del skulle använda sig av en begränsningsmetod, som innebar att man 

                                                           
9
 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 26 

10
Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 27 
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skulle studera den överträdda bestämmelsens skyddsomfång.
11

 På så sätt lades grunden till det 

skyddade intresset. 

De båda styckena tillsammans utgör grundparagrafen inom den tyska skadeståndsrätten och 

tillsammans motsvarar de vår culparegel. Hur den tyska normskyddsteorin skiljer sig från den 

svenska kommer analyseras närmare nedan i avsnitt fyra. 

 

2.2 Angloamerikansk rätt 

 

Även i andra rättsordningar har begränsningsteorier för skadeståndet diskuterats. I angloame-

rikansk rätt talar man bland annat om ifall en skada faller ”within the risk” för att undersöka 

skadeståndsansvaret.
12

 I engelsk rätt begränsar man istället skadan med hjälp av läran om ”the 

Remoteness of Damages” och tar hänsyn till ”the Scope of Risk”, vilket kan liknas vid en 

motsvarande princip likt det skyddade intresset.
13

 

Det finns ett klassiskt amerikanskt rättsfall från senare delen av 1800-talet Gorris v. Scott
14

 

som berör det skyddade intresset.  

Gorris hade anlitat Scott för att transportera får på dennes fartyg. I en särskild 

föreskrift som fanns för att förhindra att djur spred sjukdomar skulle fåren hållas 

åtskilda i burar samt kopplas fast till dessa. Scott efterlevde dock inte denna fö-

reskrift. Då det under resan blev storm spolades fåren ombord. Gorris ville på 

grund av detta erhålla ersättning av Scott för förlusten av fåren. I fallet ansåg 

domstolen att skadestånd inte kunde utges eftersom den föreskrift som åberopats 

till stöd för ett skadeståndsansvar inte var tänkt att skydda fåren som sådana, 

utan utgjorde en skyddsbestämmelse mot smittspridning av sjukdomar. Ersätt-

ning kunde alltså inte utges då ersättningsanspråket inte föll ”within the risk” 

(för skyddsbestämmelsen). 

 

                                                           
11

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 27 med hänvisning till Protokolle II, Mugdan, Die gesam-

melten Materialen zum Burgerlichen Gesetzbuch für das Deutsches rechts s. 571 
12

 Se B. Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga s. 1017 
13

 Ett begrepp som myntades i fallet ”Hadley v Baxendale” (1854) 9 Ex. 341 
14

 Se Gorris vs Scott (1874) L. R 9 Ex, 125 
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Författarna Hart och Honoré har i verket ”Causation in the Law” diskuterat orsakssambandet 

mer generellt. Vid deras försök att lösa orsak och adekvansfrågor väljer de en metod som går 

ut på att man ser till vardagsspråket för att finna kausalitetsprinciper för domstolarna att an-

vända sig av. Genom att göra detta delar man upp bedömningen i två delar; en teknisk del 

(causation) och en rättspolitisk.
15

  

I sin ”The Risk Theory” diskuterar Hart och Honore ansvaret utifrån var det är lämpligt att 

lägga risken för skadan - hos skadelidande eller skadevållande. De menar att för att ta reda på 

var risken bör placeras måste man också identifiera vad risken innebär. Här finns det olika 

vägar att gå.
16

 Beroende på vilken infallsvinkel eller princip man väljer att använda sig av kan 

man få olika resultat för var risken bör läggas. Använder man sig exempelvis av vad som fall-

ler ”within the risk” kan man nå situationer där riskteorin får en utvidgande verkan och den 

skadevållande får stå kostnaderna för skada trots att det inte fanns någon ”cause” d.v.s. orsak-

ande från dennes sida.
17

 Även Håkan Anderssons skyddsändamålslära följer denna tradition. 

 

2.3 Normskyddsläran i Danmark och Norge 
 

I Norden började tankar kring en begränsningslära florera på 1920-talet. Inom den nordiska 

skadeståndsrätten användes normskyddsläran som ett sätt att avgöra skadeståndsansvarets 

gräns även innan den kom att användas som ett argument i vissa skadeståndsfrågor. Den nor-

diska skadeståndsrätten var således tidigt influerad av den tyska rätten.
18

  

I de nordiska länderna har normskyddsläran som sådan dock inte diskuterats självständigt, 

varken i Danmark och Norge.
19

 Vissa försök att hitta någon slags begränsningsmetod har 

gjorts. I dansk rätt anför Kruse en diskussion kring de ersättningsrättsligt rättsskyddade intres-

sena. Han använder sig av det han kallar ”hoveårsakslaeran”, huvudorsaksläran, som framför-

allt utvecklats inom försäkringsrätten. Han undersöker om det finns en universell ersättnings-

princip, men kom fram till att gränsen för hur man avgör skadeståndets vidd är svävande.
20

  

 

                                                           
15

 Se B. Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 935 
16

 Se Hart Honoré, Causation in the law s. 285 
17

 Se Hart Honoré, Causation in the law s. 287 
18

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 131 
19

 Se M. Radetzki, Orsak och skada s. 36 
20

 Se Kruse, Erstatningsretten s.203 
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Hur en begränsningslära skulle utformas var alltså oklart och det fanns ett behov av att finna 

en ny lösning i form av en enhetlig modell. Fredrik Stang var en förespråkare för detta.
21

 Han 

kom att vara betydande, då han bidrog till att utveckla adekvansläran. Detta gjorde han fram-

förallt med hjälp av hans verk ”Erstatningsansvar” som kom ut 1919. I denna föreslogs en ny 

infallsvinkel på hur man skulle se på adekvansen nämligen att man nu skulle lägga fokus på 

den skadevållande istället för den skadelidande.
22

 

 

2.4 Utvecklingen i svensk rätt 
 

Normskyddslärans tillämplighet i svensk rätt har alltid varit mycket omdiskuterad och det har 

funnits förespråkare både för och emot en ökad tillämpning av läran. Av de röster som höjts 

mot menar vissa att normskyddsläran inte tillför något ytterligare utöver de värderingar som 

kan göras vid culpabedömningen kombinerat med adekvansbedömningen. Under 60-talet bör-

jade det i den juridiska litteraturen laborerades fram och tillbaka med vad, hur, och varför en 

lära utöver adekvanskravet och culpanormen skulle behövas i svensk rätt över huvud taget.
23

 

Karlgren skrev exempelvis 1958, om den juridiska kausaliteten som kommit att godkännas 

inom doktrinen i nordisk rätt och som härstammar från tysk rätt.
24

 Vid denna tid hade Sverige 

ännu inte helhjärtat accepterat en lära av detta slag, även om det stod klart att adekvansen 

kanske inte alltid gav alla svar. Karlgren diskuterar mycket utifrån farligheten av en handling 

för att komma närmare adekvansen. ”Handlingen skall typiskt inrymma den faremöjlighet, 

som sedermera realiserats.”
25

 

Karlgren ställde sig dock något skeptisk till den tyska läran och menade att samma problem 

som vid adekvansbedömningen kunde uppstå även vid tillämpligheten av denna. Han menade 

vidare att normskyddsläran inte gav något klart svar på hur man ska definiera och begränsa 

adekvansen.  Karlgren resonerade kring om normskyddsläran visserligen skulle kunna tänkas 

vara tillämplig i förhållande till skyddsföreskrifter till förmån för tredje man. 

 

                                                           
21

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 89 
22

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 78 
23

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 136 
24

 Se H Karlgren, Skadeståndsrätt, 2 u. (1958), s. 38 
25

 Se H Karlgren, Skadeståndsrätt s. 39 
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Som Karlgren såg det skulle den i så fall ersätta culparegeln i dessa fall.
26

 Skyddsföreskriften 

i fråga skulle kunna vara både ett straffrättsligt bud eller en annan uttrycklig lagregel som 

ålägger någon att handla.
27

 En uppdelning av tillämpningsområden som även Hellner senare 

kom att acceptera och utveckla vidare.
28

 

En av de främsta kritikerna mot normskyddsläran, Bill Dufwa ställer sig något kritisk till 

normskyddsläran som det han kallar riskteori. Detta eftersom att han anser att läran i sig är 

otydlig då det inte klart kan sägas om man ska se den som ett komplement eller en ersättning 

till adekvansläran eller om de rent av kan uppgå i varandra med culpabedömningen. Dufwa 

menar att man för att få klarhet i hur man ska se på läran bör studera hur den använts i den 

tyska rätten. Han vidhåller dock att man lika gärna kan göra motsvarande bedömningar redan 

vid culpabedömningen och istället göra denna mer normativ.
29

 Även vid culpabedömningen 

kan man ju utgå från en given författningsbestämmelse eller annan handlingsregel.
30

  

Bertil Bengtsson hade inledningsvis en något skeptiskt inställning till normskyddslärans 

framväxt i svensk rätt men kom sedan att medge att den skulle kunna ha en tillämplighet i 

vissa fall. Han påtalade då att den ska i första hand verka begränsande riktning vid myndig-

hetsutövning men att den fortfarande kräver vållande.
31

 Bengtsson var också, precis som Nor-

densson, med och utformade förarbetena till skadeståndslagen och därmed en anhängare till 

läran. Bengtssons kritik vad dock riktad mot vissa brister i  Håkan Anderssons skyddsända-

målslära, vilken måste hållas isär från den klassiska normskyddsläran. Kritiken bestod bland 

annat i att Bengtsson ansåg att Andersson i sitt dubbla perspektiv, inte ser till den svenska 

modellen och möjligheten till försäkringar på den skadelidandes sida och på så sätt skyddas. 

 

Håkan Anderssons har bidragit till att utveckla och föra fram tankar om skyddade intressen i 

svensk rätt. 1993 kom han ut med sitt verk ”Skyddsändamål och adekvans” där han, utifrån 

den tyska rätten sätter upp en egen modell för hur skadeståndsansvaret bör avgränsas, en me-

tod han kallas skyddsändamålsläran. 

                                                           
26

 Se H Karlgren, Skadeståndsrätt s. 60 
27

 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 131 
28

 Se Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt s. 201, 337, 416 
29

 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 149 samt B Dufwa Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 

s. 173 
30

 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 277 
31

 Se B Bengtsson, SvJT 1994 s.194 
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Jan Kleineman ställde sig tidigt positiv till normskyddsläran även inom ren förmögenhets-

skada. Han beskrev adekvansen som ett ”oslipat verktyg” och att man därför behöver ha något 

mer att tillgå.
32

  Han antog att en utveckling i praxis i fall av ”oskrivna aktsamnormer” skulle 

kunna bli aktuellt framöver inom svensk skadeståndsrätt.
33

  

 

2.5 Normskyddsläran erkänns i praxis 
 

Ser man tillbaka på normskyddslärans utveckling i svensk rätt anses den slutligen, enligt 

Hellner, ha fått sitt definitiva erkännande i rättspraxis i NJA 1976 s. 458, där justitierådet 

Nordenson angav att den kan vara direkt tillämplig även i svensk rätt.
 34

 

 

Fallet handlade om tre barn som lekt med en cykelpump och gjort den till ett skjutvapen 

genom att fästa en kork vid des ände. Under leken träffade korken ett av barnen i ögat 

med följden att barnet blev blind. Fråga uppstod ifall skadestånd skulle kunna utges 

pga. underlåtenhet av pappan att inte se till sin son, ägaren av korkbössan, för att inte ha 

förhindrat den uppkomna skadan. HD förde ett allmänt resonemang kring vilket ansvar 

som kunde krävas av en förälder när barn sysslar med farliga lekar av detta slag. HD:s 

majoritet fann att korkbössan inte kunde utgöra en sådan farlig leksak att det kunde an-

ses oaktsamt av pappan till barnet, att inte ta denna ifrån barnet ”bössan”. Det hör till att 

barn ibland leker lekar som inte är helt ofarliga eller riskfria, menade man. Underlåten-

heten att inte ta ifrån barnet pumpen kunde därför inte läggas pappan till last som vårds-

löst vid culpabedömningen. 

 

Nordenson var skiljaktig i domen i den del som rörde adekvansbedömningen. Han me-

nade att det inte kunde finnas ett adekvat orsakssamband mellan det faktum att pumpen 

överlämnades av det ena barnet till det andra och skadan som inträffade. Detta kunde 

därför inte läggas pappan till last. När det gällde frågan om skadestånd skulle man dock 

kunna tänka sig att detta kunde åläggas pappan på andra grunder, menade Nordensson. 

Genom att underlåtenheten innebar ett förverkligande av de risker som föreligger. 

Dessa risker fanns dock bara i förhållande till den 6-åriga pojken eftersom man inte kan 

kräva lika hög insikt hos 6-åringen som en 9-åring, avseende risken.
35

 

                                                           
32

 Se J. Kleineman, Ren förmögenhetsskada s.288 
33

 Se J. Kleineman, Ren förmögenhetsskada s.292 
34

 Se Hellner, Radetzki Skadeståndsrätt, nionde upplagan s. 201 
35

 Se Nja 1976 s. 458 (s. 468-469) 
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Nordensson ansåg alltså att man skulle skilja på skyddsändamålet för att skada skulle upp-

komma för 9-åringen i jämförelse med samma risk för 6-åringen. Detta eftersom risken för 

förverkligande av en skada ansågs större i förhållande till 6-åringen än 9-åringen.  Han utta-

lade att ”samma risker om fara och risk inte kan förväntas av en 6 åring. De agerar mer im-

pulsivt och känslomässigt”. Det förelåg därför inte en ”beaktansvärd risk” för att en olycks-

händelse skulle kunna ske.
36

 Pappan hade därför inte kunnat åläggas ett skadeståndsansvar för 

något annat än underlåtenheten att företa en aktiv handling mot de åtgärder som innebar ett 

förverkligande av farans risk. 

Denna argumentation är ett tydligt exempel på hur komplext det kan vara att fastställa vad 

som utgör det skyddade intresset i en specifik situation. Nordenssons resonemang är heller 

inte helt lättillgängligt och om man jämför med senare HD fall där argumentation kring norm-

skyddsläran har tydliggjorts. Man kan dock tänka sig att fallet sådde ett frö till den tillämplig-

het principen har fått idag. 

 

  

                                                           
36

 Se NJA 1976 s. 458 (s.463) 
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3 NORMSKYDDSLÄRAN I TEORIN 

 

Det skyddade intresset, normskyddsläran och skyddsändamålsläran utgör alla exempel på 

olika metoder att avgränsa skadeståndet. I denna framställning används det skyddade intresset 

och normskyddsläran synonymt eftersom man talar om det skyddade intresset för en norm. 

Utöver detta finns också Håkan Anderssons skyddsändamålslära. Denna tar hänsyn till ytter-

ligare omständigheter och lägger fokus på en tydligare uppdelning mellan ett skadelidar-, och 

ett skadevållarperspektiv.
37

 Gemensamt för de olika lärorna är att det bakom dessa begrepp 

ligger ofta rättspolitiska överväganden. 

Normskyddsläran utgör kort sagt den en metod eller princip för att avgöra vad som faller ut-

anför, en bestämmelses skyddsnorm och därmed inte kan ge rätt till ersättning.
38

 Detta inne-

bär att normskyddsläran kan begränsa skadeståndet både på laglig grund eller om ett annat 

särskilt intresse för detta finns. Detta innebär att om det inte uttryckligen framgår av en be-

stämmelse vad den är ämnad att skydda så måste detta ibland istället avgöras på allmänna 

grunder. På så sätt blir argumentationen kring det relevanta skyddade intresset vid.
39

 

Man brukar säga att normskyddsläran inte går att sammanfatta i någon enkel formel. Det som 

står klart är dock att den utgör en metod för att bestämma skadeståndets gräns, i begränsad 

eller utvidgad riktning.
40

 I sin grundform syftar normskyddsläran till att avgränsa skade-

ståndsansvaret för den skadevållande, så att denna inte ska behöva ansvara för allt för långt-

gående konsekvenser av ett initialt handlande. Normskyddsläran har således ett brett tillämp-

ningsområde och kan tillämpas såväl i kontraktsförhållanden som i utomobligatoriska förhål-

landen.
41

 

Det kan vara problematiskt för en domstol att bedöma vilka intressen som är skyddsvärda och 

varför. Hur detta ska ske är omdiskuterat i doktrinen, men har på senare år kommit att utveck-

las i praxis. Genom att olika typfall tas upp blir det tydligare hur det skyddade intresset för en 

norm ska avgöras. 

 

                                                           
37

 Se vidare avsnitt 5 
38

 Se J. Hellner, M. Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 201 
39

 Se M. Carlsson, Arbetsskada s. 325 
40

 Se M Radetzki, Orsak och skada s. 37 
41

 Se B Bengtsson, Anm. av Håkan Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 

SvJT 1994 s.194 
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3.1 Tillämplighet och metod 
 

Normskyddsläran ansågs i förarbetena till skadeståndslagen ha allmän tillämplighet i den 

svenska skadeståndsrätten. Det uttalades att den skulle ha allmän räckvidd på allt skade-

ståndsansvar vid culpa samt vid vissa utpekade områden.
42 Om normskyddsläran har tillämp-

lighet beror således på skadans karaktär och det kan vara så att det inte alltid anledning för en 

domstol att använda den om en skada är av för allmän typ.
43

 

I propositionen ifrågasätts det att lagstadga om vilka intressen som en handlingsnorm ska 

skydda.
44

 Istället överlämnades det år domstolen att i sin rättsskipande verksamhet utveckla 

hur läran skulle kunna tillämpas i praktiken. 

Normskyddsläran utgör en metod eller ett redskap för att bestämma skadeståndets räckvidd. 

Ett problem med normskyddsläran är dock att det inte finns någon enhetlig definition om vad 

den är och hur det skyddade intresset ska beaktas. Skyddade intressen kan finnas både för det 

offentliga och för enskilda och därmed ha olika skyddssyften. Det är därför viktigt att dessa 

utreds för att läran ska kunna ha tillämplighet eftersom dessa inte alltid är direkt uttryckta.
45

  

Vid sak-, och personskada kan det ofta vara tydligare vilka intressen som skyddas, än vid ex-

empelvis ren förmögenhetsskada. Man kan, så att säga, tydligt se var en skada ”tar slut”. En 

sak-, eller personskadas verkningar har ofta tydligare följder och därmed blir det mer sällan 

problem att avgränsa dessa skador. Därmed aktualiseras inte normskyddsläran i lika stor ut-

sträckning i dessa fall. Detta innebär dock inte att dessa skador anses mindre skyddsvärda än 

andra. Tvärtom anses generellt den personliga integriteten ha ett stort skyddsvärde. Detta 

måste dock hållas isär från olika skadetypers skyddade intressen. Pratar man om skyddade 

intressen i stort uppkommer däremot mer sällan ett behov att tillämpa normskyddsläran vid 

sak-, och personskada.  

Det skyddade intresset beror mycket på vilken krets en bestämmelse är ämnad att skydda. Om 

man ser på det som att varje skadetyp har en krets av personer som kan drabbas av verkning-

arna av en intialskada, är kretsen av potentiellt skadelidande ofta större vid exempelvis ren 

förmögenhetsskada varav kretsen som har ett skyddat intresse då blir större. 

                                                           
42

 Se prop. (1972:5) s. 159, 329 
43

 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, nionde upplagan s. 201 
44

 Se Prop. (1972:5), s. 330 
45

 Se M. Carlsson, Arbetsskada s. 325 
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I förarbetena till skadeståndslagen lyftes det fram att det framförallt inom skadestånd vid fel i 

myndighetsövning, finns ett skyddat intresse för att den enskilda att skyddas från felaktiga 

myndighetsbeslut eller annat felaktigt handlande från statens sida. Normskyddsläran får där-

med särskild tillämplighet just vid myndighetsbeslut, då normbeslut är av sådan karaktär att 

de riktar sig till en obestämd grupp av enskilda som kan åläggas förpliktelser. Därmed bör 

denna typ behandlas på ett speciellt sätt och en större krets kan vara ersättningsberättigade, 

som indirekt påverkas av ett beslut av exempelvis en kommun. Detta förutsätter dock att be-

slutet från början varit lagstridigt.
46

 

 

3.2 Distinktioner 
 

Då olika teorier om hur skadeståndsansvaret ska begränsas ofta går in i varandra ska, för ökad 

förståelse, nu vissa distinktioner framhållas. Först och främst kan som ovan framgått, olika 

skadetyper ha olika skyddade intressen och därmed olika normskydd.  

En andra distinktion som behöver göras är den mellan å ena sidan adekvansbedömningen och 

normskyddsläran och å andra sidan culpans subjektiva del och de handlingsnormer som där 

kan vara aktuella. Det finns nämligen olika teorier för var ansvarsbegränsningen bör göras.  

Ansvarsfrågan kan antingen göras vid den klassiska culpabedömningen där man ställer sig 

frågor om den skadelidandes insikt och hur denna kunde förebyggt skadan etc. Genom att se 

till dessa omständigheter brukar man avgöra skadevållarens oaktsamhet. Ibland kan det också 

bli så att adekvansbedömningen uppgår i culpabedömningen eller att de båda sammanstrålar. 

Detta beror på vilken typ av skada det handlar om och huruvida ansvarsförsäkring förelig-

ger.
47

 Bengtsson menar exempelvis att den anteciperade culpabedömningen ofta är ”inbakad” 

i adekvansbedömningen och att man genom att välja adekvansbedömningen slipper gå in på 

avancerade culpabedömningar och att det på så sätt ibland kan vara lättare för domstolen att 

avgöra ansvaret i denna del.
48

 Man kan alltså välja att endast avgöra ansvarsgränsen med hjälp 

av den adekvata kausaliteten. 

                                                           
46

 Se B Bengtsson, Skadestånd i myndighetsutövning (1976) s. 377 samt s. 379 
47

 Se B Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga s. 988 
48

 Se B Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga s. 857  
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Om man istället ska använda sig av normskyddsläran för att avgränsa skadeståndet måste man 

förstå att denna ytterligare skiljer sig från såväl culpanormen som den adekvata kausaliteten. I 

doktrinen kan man se att detta verkar vara det största problemet med läran, att se HUR den 

ska hållas isär från adekvansbedömningen och från den subjektiva skadeståndsdelen, culpa-

bedömningen. Andersson har (för sin skyddsändamålslära) beskrivit problematiken som att: 

”Culpa rör bedömningen av om en handling är så pass riskabel för omvärlden att den bör 

medföra ansvar. Skyddsändamålsargumentationen rör frågan huruvida en viss följd av den i 

och för sig culpösa handlingen ska omfattas av skadeståndsansvaret.”
49

 

 

 

3.3 Funktion och bakomliggande syften 
 

Skadeståndsrätten bygger på en rad olika syften och intressen som ska tillgodoses. Man bru-

kar exempelvis tala om skadeståndets reparativa och preventiva funktioner.
50

 Reparationsin-

tresset tillkommer den skadelidande som vill ha ersättning och upprättelse för den skada 

denna drabbats av. Preventionstanken å andra sidan syftar till att ge skadeståndsrätten en för-

utsebarhet.
51

 Dessa principer, dit normskyddsläran ingår fyller den funktionen att de fyller ut 

luckorna i skadeståndslagen. Att det finns bakomliggande syften till skadeståndslagen leder 

alltså till att en domstol ofta måste göra rättspolitiska överväganden när den ska fylla ut lagen.  

 

Flera intressen kan då komma att krocka. Frågor om vad som egentligen ska ersättas och hur 

går hand i hand med normskyddslärans tillämplighet. Detta i kombination med att skade-

ståndslagen utgör en så kallad ramlag gör att skadeståndsrätten blir formbar och kan förändras 

över tid genom nya intressen som kommer in i rättstämpningen även om de objektiva grund-

kraven består. I förarbetena påtalas att det lämnats över till domstolarna att rättsbilda utifrån 

handlingsmönstren i samhället vilka aktsamhetsnormer som ska tillses när det gäller culpa-

bedömningen. Man kan därmed tänka sig att situationen är den samma för normskyddsläran.
52

  

 

                                                           
49

 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 154 
50

 Se J Hellner, M Radetzki, Skadeståndsrätt, nionde upplagan s. 36 samt s. 39 
51

 Se M Radetzki, Orsak och skada s. 20 
52

 Se vidare prop. (1972:5), s. 21 
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Även om normskyddsläran, i sin grundform, är tänkt att fungera begränsande har det i doktri-

nen visat sig att man kan se på normskyddsläran från olika perspektiv. Läran kan därmed då 

den används som  ett redskap vid skadeståndsbedömningen verka i olika riktningar. Man 

skulle kunna tala om att det finns två olika typfall för hur läran kan tillämpas; 

 

Normskyddsläran kan då delas upp i följande två perspektiv: 

 

1. Begränsande – där den är till för att avgränsa skadeståndet och, utöver där adekvans-

en bedömts, även avgöra om den skada som visserligen ligger är i farans riktning, 

även faller inom normskyddet. Detta blir tydligt framförallt på straffrättens område, 

då läran kan förklara vilka skyddsobjekt en straffbestämmelse har. Här brukar skol-

boksexemplet vara smuggling. En varusmugglares konkurrenter har inte rätt till er-

sättning pga. smugglarens verksamhet, eftersom normen för smuggling inte är tänkt 

att skydda dessa utan staten.
53

  Ytterligare ett exempel utgörs av brottet hets mot folk-

grupp, där det blir tydligt vilka som faller inom eller utanför en särskild bestäm-

melse.
54

 I svensk rätt var, i den mån normskyddsläran tidigare tillerkändes giltighet, 

detta framförallt inom den avgränsande funktionen. 

 

2. Utvidgande – I praxis har tendenser att använda normskyddsläran utvidgande ökat. På 

senare år verkar normskyddsläran ha vunnit erkännande då HD i ett antal rättsfall ut-

tryckligen använt den som grund för ett utvidgat skadeståndsansvar pga. de skyddsin-

tressen som legat bakom en lagregel eller bestämmelse. Om läran verkar begränsande 

eller utvidgande beror också ofta på vilken typ av skada det rör sig om. 
55

 Den så kal-

lade Landskronadomen, som gällde kommuns ansvar för underlåtenhet att ha uppsikt 

över en LVU: ad flicka, är ett fall där HD uttryckligen använde sig av normskyddslä-

ran i sina domskäl. Så sent som 2014 kom HD med ett nytt fall som rör revisorsska-

deståndsskyldighet enligt aktiebolagslagen. Även domar som rör ren förmögenhets-

skada i den kommersiella avtalsrätten har på senare år uppmärksammats, exempelvis 

genom Prosolvia domen. I dessa fall har skyddsomfånget även omfattat tredje man 

som lidit ekonomisk skada vid exempelvis felaktig revision. 
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3.4  Den begränsande funktionen 

 

Ur detta perspektiv utgör läran en skyddsbestämmelse för den skadevållande. Begränsnings-

funktionen får ofta tillämplighet i förhållande till straffrättsliga bestämmelser och har därför 

ett nära samband med legalitetsprincipen, då förutsebarheten är mycket viktigt inom straffrät-

ten. Skadestånd kan dock ändå utgå på samma grund som en straffrättslig överträdelse. Även i 

dessa fall ser man till vilken skyddsbestämmelse som har överträtts och vad denna straffregel 

är ämnad att skydda. Det kan därför finnas situationer då ersättning endast kan utgå på straff-

rättslig grund. men också situationer när skyddsintresset får tillämplighet även för de skade-

ståndsrättsliga verkningarna. Denna framställning kommer dock fortsättningsvis lägga fokus 

på den utvidgande funktionen för att inte komma in för mycket på de straffrättsliga bedöm-

ningarna. 

 

 

3.5  Den utvidgande funktionen 
 

Normskyddsläran fungerar på så sätt att man i vissa fall behöver gå utanför adekvanskravet 

för att avgöra vilka skyddade intressen som ligger bakom en specifik regel. En följd av detta 

är att det kan uppstå situationer där det finns skador som, trots att de bedöms inadekvata, kan 

ge rätt skadestånd med hjälp av normskyddsläran. I sådana situationer anses det vara befogat 

att normskyddsläran verkar utvidgande. När ett skadeståndsansvar utvidgas till att även om-

fatta opåräkneliga skador kan detta tänkas medföra ökad aktsamhet.
56

 Den utvidgande funkt-

ion är därför framförallt till fördel för den skadelidande som med hjälp av det skyddade in-

tresset får en ökad garanti för att få sin skada ersatt. 

Vid ren förmögenhetsskada var tanken i förarbetena att normskyddsläran huvudsakligen 

skulle verka begränsande. Åsikterna kring en sådan utveckling har varit delade. Kleineman 

har exempelvis uttalat sig för att en utvidgning i vissa fall kan vara aktuell. Schultz ställer sig 

mer skeptisk. 
57
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 Se M Radetzki, Orsak och skada s.21 
57

 Se M Schultz, Adekvansläran s.56 
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I fall där normskyddsläran utvidgar skadeståndet uppstår ofta en konflikt med huvudregeln 

om att tredjemansskador inte ersätts då HD funnit nya intressen av skyddsvärde som därför 

gett en rätt till ersättning i utvidgande riktning även till tredje part. På så sätt har skadelidar-

kretsen blivit större. Utöver de situationer då tredje man erkänts rätt till ersättning vid ren 

förmögenhetsskada eller fel vid myndighetsutövning har det också förekommit en utvidgning 

av rätten i fall där sak eller personskada är initialskada. Har kan man ytterligare ett undantag 

från huvudregeln om att tredjemansskador inte ersätts. Detta gäller framförallt följdskada för 

någon närstående till en person som lidit personskada. Det rör sig då ofta om psykiska besvär, 

exempelvis chockskador. Så kan exempelvis vara fallet vid skadeståndsersättning för närstå-

ende som drabbats av chockskada då en familjemedlem blivit dödad. Skadeståndsersättning 

kan då utgå enligt 5:2 SKL.
58
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 Flera rättsfall om så kallad anhörigersättning har avgjorts i praxis. Se bl.a. Nja 1993 s. 41 I och II och Nja 

2003 s.508 
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4 NORMZWECK SOM FÖREBILD 
 

Att en normskyddslära uttryckligen finns lagfäst i BGB leder till att den på ett annat sätt blir 

mer direkt tillämpbar än den, åtminstone hittills, har varit i svensk rätt. Läran har fått ett helt 

annat spelrum i den tyska rätten eftersom den kan härledas direkt från BGB. Detta har gett 

upphov till en omfattande praxis på det skyddade intresset. 

Liksom i svensk skadeståndsrätt utvecklades normskyddsläran fram som en reaktion på ade-

kvansen. I Tysk rätt beskrivs oftast från olika betingelser d.v.s. vad som utgör en tillräcklig 

eller nödvändig betingelse för att en skada ska inträffa.
59

  Benämningar som även används i 

svensk rätt.
60

 

Flera tyska författare har här haft betydelse. Det var framförallt Ernst Rabel som förespråkade 

och utvecklade läran även om försök till detta hade gjort förut så var det han som konkretise-

rade tankegångarna och gjorde läran mer enhetlig.
61

 Han skrev 1936 ”Das Rechts des 

Warenkaufs” där han använde sig av adekvansläran inom köprätten genom att beskriva att 

olika förpliktelser tjänade till olika bestämda intressen. Efter Rabel fortsatte von Ceammer att 

utveckla läran om skyddsändamålet och det som han kallade ”Schutzweck”.
62

 

Hur läran skulle användas enligt Stoll var att man skulle se till det överträdda ändamålet med 

den överträdda normen som riktlinje samt att man skulle se till Sinn und Funktion des 

Schadensatzes.
63

 Det vill säga, i denna del ses till ändamålen med en med en norm för att på 

så sätt begränsa ansvaret. Om den normskyddsläran skulle kunna tillämpas självständigt 

”keine Klarheit darüber erzielt werden, ob der Normzweck einen selbständigen Zure-

chnungsmasstab liefert, der allenthalben in bestimmten Zusammanhängen die Adäquanzfor-

mel ersetzt, er als selbständiger Zurechnungsgesichtspunkt neben sie tritt oder nur erläutert 

bzw. in Grenzfallen korrigiert oder wie sich sonst die beiden Theorien zueinander verhalten”
64

  

Stoll beskriver här att det inte heller i tysk rätt går att finna någon klarhet i huruvida norm-

skyddet kan agera självständigt hur den förhåller sig till adekvansläran. Det är således oklart 

om de kan agera tillsammans eller om normskyddet ersätter adekvansen. 
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4.1 Normskyddsläran i BGB 
 

Inledningsvis ska de båda styckena i 823 § BGB förklaras. I första stycket finns en uppdel-

ningen av olika skadetyperna. Dessa utgörs av att de första fyra: ”Leben, Körper,  Gesundheit, 

Freiheit”, som räknas som de så kallade Rechtsgüter. Medan de andra: ”Eigentrraum oder 

sonstiges Reht” räknas som Rechte.
65

 Första stycket får framförallt betydelse i förhållande till 

straffrättsliga överträdelser och ska därför inte gå in på djupare här. 

Det är ur andra stycket normskyddsläran växt fram i tysk rätt. Andra stycket är till skillnad 

från det första inte begränsad till speciella rechtsgüter utan har var istället syftet vid BGB:s 

sades i förarbetena att man skulle se till vad den specifika regeln fångade in. Stycket syftar till 

överträdelse av skyddsföreskrifter.
66

 Skyddsnormen mot en överträdelse av författningar gäl-

ler alltså oavsett vilket typ av författning det rör sig om. 

Vid tillämpning av andra stycket behöver därför även i tysk rätt se till der Normzweck (direk-

töversatt normändamålet) för den specifika bestämmelsen. I andra stycket finns ingen be-

gränsning utan detta stycke kan vara allmänt tillämpligt på alla skyddade intressen.
67

 Det enda 

som krävs är att det har skett en överträdelse av någon slags norm som lett till en kränkning. 

Fördelen med detta är att uppsåten eller vårdslösheten endast behöver vara inriktad på själva 

överträdelsen och dess följd. Andra stycket har kommit att bli mycket viktig inom den tyska 

skadeståndsrätten. Är övriga rekvisit uppfyllda presumeras nämligen culpa, vilket har medfört 

en väl utvecklad doktrin på området.
68

 

 

4.2  Metod 
 

Domstolen använde sig av tre olika slags faktorer för att undersöka huruvida något faller inom 

skyddsändamålet eller inte. Den första faktorn rör de personliga förhållandena, d.v.s. vilka 

personer är tänkta att erhålla skydd av den överträdda normen. Ett exempel ur tysk praxis var 

ett rättsfall där en tågolycka hade skadat flera människor. Dock ansågs endast passagerarna på 

tåget vara berättigade till ersättning för sin skada. En person som bevittnat olyckan och senare 
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dött pga. av svår chock ansågs inte omfattas av skyddet för den överträdda normen.
69

 Den 

andra faktorn man ser till utgörs av sakliga faktorer så som en myndighets underhållsplikt av 

en verksamhet. Din tredje och sista faktor ser till om det finns någon speciell fara som den 

specifika föreskriften var avsedd att skydda.
70

  

Ur praxis utvecklades sedan olika slags plikter vid olika slags verksamheter för att kunna ha 

något att hänga upp skyddsändamålen på. Dessa kallas ”Verkehrsplichten” och ”Verkehrs-

sicherungsplichten”
71

 

Metodmässigt framställs normskyddsläran ofta som ett ”arbetsprogram”.
72

 Tanken är alltså att 

man, med hjälp av de skyddade intressena, arbetar sig fram till att hitta de skador som kan 

ersättas vid överträdelse av en norm. För att ”vaska fram” normskyddet använder man sig i 

tysk rätt använder man sig av en differentieringsmetod i arbetsprogrammet med olika frågor 

så som ”wer, wie, was?” (vem, hur, vad)? Det man då får fram och separerar är dels person-

liga dels sakliga skyddsområdet. Sedan frågar man sig om sättet för hur skadan tillfogades 

motsvarar skyddsändamålet. Faller skadan inom det s.k. Schutzzweck der Norm. På så sätt når 

man adekvansen mellan orsak och skada. 
73

 

 

4.3  Användningsområden i tysk respektive svensk rätt 

Trots att normskyddsläran vunnit mark i större omfattning i tysk, än i svensk rätt, brukar man 

även i tysk doktrin vara noggrann med att poängtera att läran inte ska tolkas som någon ”Zau-

berformel” (trollformel) som skulle kunna lösa alla problem.
74

 Ett visst mått av försiktighet 

har alltså funnits även här. 

Då normskyddsläran ändå är mer utvecklade i tysk än i svensk rätt har metoderna för hur den 

ska tillämpats förtydligats på ett annat sätt än i svensk rätt. Kanske borde vid man i svensk 

rätt, vid en fortsatt tillämpning av läran hitta inspiration i den tyska rätten. Givetvis blir situat-

ionen väldigt annorlunda då läran finns lagfäst i BGB och på så sätt erhåller ett helt annat pa-

tos bara på denna grund. 
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Dock har man i tysk rätt i sitt arbetsprogram lyckats med att tillföra hjälpredskap för att lättare 

kunna applicera normskyddsläran. Detta borde man även i svensk rätt då man ställs inför 

svåra skadeståndsrättsliga frågor där adekvansen ter sig otillräcklig. Kanske skulle man även i 

svensk rätt behöva en tydligare metod för hur man ska nå fram till normskyddet. Man skulle 

exempelvis även i svensk rätt kunna tänka sig ett förtydligande av olika förpliktelser att hänga 

upp normskyddet på. Detta skulle komma väl till pass stämmer vid normskyddsöverträdelser 

inom myndighetsutövningen där den kan anses att staten ska ha vissa plikter att handla 

gentemot de enskilda. 
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5 FÖRHÅLLANDET TILL ADEKVANSBEDÖMNINGEN 
 

 

Olika sätt att formulera adekvansen har alltså flitigt diskuterats i doktrinen.
75

 Det enda som 

alla verkar vara eniga om är att någon egentlig enhetlig definition inte går att finna. Den kan 

exempelvis diskuteras utifrån förutsebarhet, sannolikhet, påräknelighet eller om något ligger i 

en faras riktning. En ytterligare beskrivning är att något ska utgöra en typisk och närliggande 

skadeföljd.  

Då både den adekvata kausaliteten och normskyddsläran är metoder som är svåra att beskriva 

är det också svårt att exakt säga hur de förhåller sig till varandra. I svensk rätt verkar den le-

dande åsikten vara att normskyddsläran är att se som ett komplement till adekvansläran.
76

  

Det som i stora drag skiljer dem åt är att adekvansbedömningen är en logisk objektiv bedöm-

ning medan normskyddsläran ser till ytterligare omständigheter utöver vad som är sannolikt 

påräkneligt ligger i farans riktning och så vidare. Detta innebär även att normskyddsläran 

ibland kan tillämpas även om något inte anses adekvat eftersom det finns en skyddsnorm som 

ändå har överträtts/diskrimineras som anses värd att skydda och därmed berättigar till skade-

stånd. 

Av den kritik som adekvansläran har bemötts av kan man se att den är svår att beskriva och 

därmed också svår att tillämpa. Hellner uttrycker det som att adekvansbedömningen inte kan 

sammanfattas i någon enkel formel som ”inte blir mycket intetsägande”.
77

 I situationer där 

adekvansen blir för vag eller otillräcklig behövs därför normskyddsläran som ytterligare 

komplement. Det kan också utryckas så att adekvansläran i avsaknad från rättspolitiska värde-

ringar inte alltid ger det, ur en rättviseaspekt, mest rättvisa eller lämpliga resultatet. 

 

5.1 Närmare om definitionsproblematiken 
 

För förståelse av normskyddslärans funktion är det som ovan anförts viktigt att hålla isär hur 

denna skiljer sig från adekvansbedömningen. Om man börjar med att se till adekvansbedöm-

ningen ersätts inte skador som inte kan anses adekvata, dvs. relevanta eller påräkneliga i för-
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hållande till den handling som utlöst händelseförloppet. Fokus här ligger alltså på själva hän-

delseförloppet av kausala händelser som en efter en kan följa efter varandra efter en utlösande 

faktor. Hellner menar dock att det kan finnas följder av en skada som även om de inte är 

påräkneliga (d.v.s. icke-adekvata) ändå kan ersättas pga. av det intresse som skyddas av 

normskyddsläran. På så sätt kan de båda begräsningsteorierna samspela med varandra.
78

  

Normskyddsläran plockar på så sätt fram normens bakomliggande syften och ersätter bara 

(eller också vid en utvidgning) dessa. Den adekvata kausaliteten å andra sidan syftar till att 

stoppa upp allt för långtgående kausala händelser. 

Fördelen med adekvansbedömningen är att den kan anpassas enkelt till det enskilda fallet vil-

ket också gör den lätthanterlig. Oavsett vilken inställning man har till normskyddsläran är nog 

de flesta överens om att adekvansläran, kanske av gammal vana, i många fall är enklare att 

tillämpa än normskyddsläran. På så sätt kan man förstå den skepsis som består i varför en 

domstol då ska behöva något ytterligare arbetsredskap. En annan sida av myntet är att man 

beroende på hur man väljer att formulera den adekvata kausaliteten kan man få olika resultat 

och svar på huruvida något är adekvat eller ej.
79

 Man kan därför ställ upp den kritiken att ade-

kvansbedömningen till nackdel för den skadelidande, förutsatt att normskyddsläran alltid är 

mer gynnsam mot densamme.  

 

Dufwa, som hör till normskyddslärans motståndare, framställer att domstolen har två vägar att 

gå för att avgöra skadeståndets gräns; antingen kan ett skadestånd utredas med hjälp av an-

teciperade culpabedömning (subjektiv) eller kan den objektiv bedömningen istället komma in 

senare och utgöras av adekvansbedömningen. När domstolen väljer att göra det ena eller det 

andra inte alltid är helt självklart men han har en teori om att kan beror på om skadeståndsta-

lan har föregåtts av en straffrättslig dom redan finns där de subjektiva momenten redan har 

utretts och att det därför kan vara lämpligare att gå över på adekvansbedömning för att avgöra 

om det även föreligger en skadeståndsskyldighet. Allmänt sett kan man liksom Dufwa påstå 

att det skyddade intresset har en styrka i att det är så allmänt hållet.
80

 Men att det ofta kan vara 

svårt att se till vad som ens utgör normen som ska skyddas. 

Dufwa menare vidare att det kan vara så att adekvansbedömningen är mer lätthanterlig och att 

det därför kan vara mer lockande för en domstol att ta till denna. Adekvansbedömningen blir 
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mer ett överläggande av fakta än resonemang om vad den skadevållande borde ha insett om 

situationen osv.
81

 

Det ofta är av vikt för att få en så rättvis utgång som möjligt i ett skadeståndsfall att man ser 

till ytterligare omständigheter än de faktiskt logiska och adekvata. Att något är juridiskt rele-

vant orsaksmässigt kanske inte alltid ger det mest rättvist lämpliga resultatet, även om det 

juridiskt relevanta fortfarande bör vara en del av bedömningen. För att använda juristens favo-

ritbegrepp kan man alltså sammanfatta valet av avgränsningsmetod som att ”det beror på”. 

Det beror, kanske framförallt, på vilken slags skada det rör sig om med hänvisning till förar-

betsuttalandena ovan. Men också försäkringsaspekter och allmänna riskbedömningar. Tilläm-

pade tillsammans borde man därför få bästa möjliga resultat utifrån en rättspolitisk bedöm-

ning. 

För att sätta en mer normativ och rättspolitisk prägel på avgränsningen av händelseförloppet 

kan man utöver, eller istället för adekvansen, lägga till normskyddsläran i de situationer då 

adekvansen 1) inte ger tillräckligt svar alternativt är för vag, 2) skadeståndet rör en fråga en-

ligt vilken det rekommenderats i förarbetena att skyddade intressen ska tillses. Domstolen har 

på sådant sätt en möjlighet att föra skadeståndsrätten i en viss riktning utefter olika samhälls-

intresse av exempelvis ekonomisk karaktär. 

 

 

5.2  Håkan Anderssons skyddsändamålslära 
 

Håkan Anderssons avhandling ”Skyddsändamål och adekvans” från 1993 utgör ett gediget 

arbete i att analysera adekvansaspekter och skyddsändamål inom skadeståndsrätten. Anders-

son introducerade i avhandlingen en egen lära som bör särskiljas från den ordinarie, i tysk rätt 

utvecklade läran. Denna har varit betydelsefull för normskyddslärans framväxt i svensk rätt 

då den är det största och mest omfattande försöket att föra in tankarna om skyddat intresse i 

svensk rätt. 
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Anderssons skyddsändamålslära är mer omfattande än den traditionella normskyddsläran då 

den innefattar alla de värderingar som kan påverka ansvarets omfattning. Dessa delas sedan 

upp i en skadelidar och ett skadevållarperspektiv.
82

 Han menar att det är viktigt att man ser till 

samtliga omständigheter som kan vara av betydelse vid skadeståndsbedömningen på respek-

tive sida. Hans avgränsningsteori bygger mycket på hur långt man ska uttrycka att en fara 

sträcker sig utifrån fakta och erfarenhetssatser. Andersson påpekar dock att det inte går att 

dela upp alla skador i antingen det ett skadelidar-, och skadevållarperspektiv.
83

  

Andersson definiera skyddsändamål på följande sätt ”termen skyddsändamål används som ett 

sammanfattande uttryck för alla de värderingar och ändamålssynpunkter som påverkar ska-

deståndets gräns”.
84

  Han understryker att han inte vill tala om en begränsning av ansvaret 

utan snarare vill han avgränsa de ersättningsbara följderna från de icke ersättningsbara för att 

finna gränsen för ansvarets omfattning.
85

 

Andersson ser till det dubbla perspektivet där det både finns ett ansvarsgrundande handlings-

sätt och skyddade intressen. Den skadelidande ska skyddas mot skada, men även den skadeli-

dande måste också ha någon slags skydd för att inte behöva ansvara för allt för långtgående 

skadeverkningar.
86

 Läran hjälper till att framhäva enskilda sakförhållanden i skadeståndsbe-

dömningens senare del. Andersson försöker alltså få en lära som har ett nära samband med 

skadeståndets funktioner. Den utgör en övergripande förklaringsmodell som han, i likhet med 

den tyska normskyddsläran, beskriver som ett arbetsprogram.
87

 

”Istället för kausalsambandet ska sättas det inre rättsliga sambandet – ett öppet 

rättspolitiskt och ändamålsenligt innefattat värderingsmoment. Det är inte 

vägen till den enskilda följden som ska undersökas utan den enskilda följden och 

dess relation till ansvarsgrund, ersättningsändamål och skadeståndsrättens 

funktioner i varje ersättningsfall”
88

 

 

 

                                                           
82

 Se M Radetzki, Orsak och skada s. 40  
83

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 452 
84

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 19 
85

 Se M Carlsson, Arbetsskada s 326, H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 161 
86

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 237 
87

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 213 
88

 Se H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 313 



32 
 

Det Andersson vill åstadkomma är att öppet presentera de syften som legat bakom ett skade-

ståndsansvar visas de verkliga motiven upp och förklaras.
89

 

Sammanfattningsvis kan vissa punkter på vad som skiljer den traditionella normskyddsläran 

från Håkan Anderssons skyddsändamålslära därmed uppställas enligt följande; 

- Anderssons skyddsändamålslära ser till samtliga omständigheter och erfarenhetssatser på 

såväl skadelidar- som skadevållarsidan för att begränsa vilka omständigheter som kan vara 

av relevans för ett skadeståndsansvar. Den traditionella normskyddsläran utgår framförallt 

från skadevållaren och vilka kostnader denna ska behöva stå för eller inte. 

 

- Den traditionella normskyddsläran kan tillämpas oberoende av, huruvida adekvat kausali-

tet föreligger eller ej, då det kan finnas situationer då en händelse trots inadekvans anses 

falla inom det skyddade intresset för en överträdd norm. I Anderssons skyddsändamålslära 

ingår samtliga omständigheter på respektive sida, därmed även adekvansen. Anderssons 

lära utesluter helt adekvansen (som istället är den del i hans metod). 
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6 NORMSKYDDSLÄRAN VID MYNDIGHETSUTÖVNING 
 

Av SKL 3:2 framgår att stat eller kommun har en skadeståndsskyldighet att ersätta skador 

som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövningen. I propositionen till skade-

ståndslagen uttalades att normskyddsläran skulle ha tillämplighet i svensk skadeståndsrätt 

inom vissa områden. Ett sådant område som tydligt framhölls var skadestånd till enskild på 

grund av felaktig myndighetsutövning. Skadeståndsskyldigheten i dessa fall sägs omfatta alla 

offentliga eller enskilda rättssubjekt så länge skadan har vållats i statlig verksamhet.
90

 Inom 

myndighetsutövning ger normskyddsläran också rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada 

i större omfattning än i den enskilda sektorn.
91

  

För att utveckla hur normskyddsläran skulle få genomslag vid fel i myndighetsutövning kräv-

des en närmare förklaring. En specifik utredning för skadestånd i offentlig verksamhet gjor-

des. I denna sades att det var viktigt en distinktion mellan bestämmelser om tjänsteplikt som 

gäller skyddet för den enskilda och sådana som enbart, eller i vart fall till övervägande del 

tillgodoser rent offentliga intressen, skulle göras. Vad som skulle kunna utgöra det ena eller 

andra beror på hur tydligt ett beslut är specifikt riktat mot den enskilda individen. Denna di-

stinktion görs inte lika tydligt i propositionen.
92

 

För ledning av vilka intressen som kunde skyddas i den offentliga myndighetsutövningen 

kunde ledning hämtas från gränsdragningen mellan förvaltnings- och processrätten.
93

 Ett ex-

empel som anges som en situation då klagorätt kan finnas, utgörs av ett kommunalbesvär då 

en kommunal tjänst söks av någon som inte är kommunmedlem men att denna sökande ändå 

tillskyndas skada genom fel eller försummelse som begås i tillsättningsärendet. Det överläm-

nades dock till domstolarna och rättstillämpning att avgöra skadeståndets gräns med hjälp av 

normskyddet i det enskilda fallet.
94

 I detta avsnitt ska några av de fall HD direkt tagit upp 

normskyddsläran vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning diskuteras. 

 

 

                                                           
90

 Se Prop. (1972:5), s. 512 
91

 Se Prop. (1972:5), s. 512 
92

 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 134 
93

 Prop. (1972:5), s. 513 
94

 Se prop. (1972:5) s. 513 



34 
 

6.1  Myndighetsutövning i praxis  
 

Tillämningen av det skyddade intresset vid myndighetsutövning som princip bekräftades i 

NJA 1991 s. 138, det så kallade ”bilbesiktningsfallet”, där staten ådrogs skadeståndsansvar 

gentemot en enskild med det skyddade intresset som grund. Om skyddsintresset hade tillämp-

lighet även vid andra tillfällen var då oklart.
95

 I fallet hade AB Svensk bilprovning missat att 

påtala ett relativt allvarligt fel på en husvagn. Detta ledde till att husvagnen sedan skadades, 

varpå ägaren yrkade skadestånd mot staten då felet inte hade uppmärksammats vid bilprov-

ningen. HD påtalade att ersättning ansågs kunna utgå eftersom skadan föll inom skyddsintres-

set för den aktuella normen som fanns till för att skydda bilägaren.  

 

Ett rättsfall som ofta citeras när det gäller det skyddade intresset och myndighetsutövning är 

NJA 1982 s. 307, det så kallade ”Mäklarbankenfallet”. I fallet hade ett mäklarföretag registre-

rat namnet ”Mäklarbanken Förmedlingsexperter i Samarbete Aktiebolag” hos Patent och regi-

streringsverket. KO meddelade, efter att registreringen hade skett, att de inte fick använda sig 

av ordet bank i sitt namn eftersom detta var i strid med 2§ i lagen om bankrörelse. På grund 

av detta ändrade företaget sitt namn till ”Mäklarpoolen”. Ändringen av namnet medförde att 

Mäklarpoolen var tvungna att annonsera om samt tycka upp nya produkter med företagets 

logga, då de gamla inte gick att använda mer. Mäklarpoolen förde sedan skadeståndstalan mot 

staten. 

 

Staten medgav att PRV hade gjort fel, men menade att Mäklarpoolens skada inte föll inom 

normskyddet för de regler PRV företrätt. Vidare anfördes att bestämmelsen i 1955 års lag om 

bankrörelse hade som syfte att skydda allmänheten från vilseledande information kring en 

verksamhet. Mäklarpoolen ansågs ändå ha rätt till ersättning eftersom PRV:s registrering torts 

allt hade skett emot ett uttryckligt förbud. 

 

Felaktiga meddelanden eller anvisningar från staten sida, kan alltså medföra en skadestånds-

skyldighet gentemot den enskilde, om det felaktiga meddelandet eller annan anvisning, faller 

inom en bestämmelses skyddade intresse. 
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6.2  Burkfallet 
 

Ett av de nyare fallen som uppdagats på normskyddslärans tillämpning vid fel i myndighets-

utövning är NJA 2013 s. 842, det så kallad ”burkfallet”. Företaget Kezban AB hade till sin 

butik tagit in olika fruktjuicer som var förpackade metallburkar. Efter ett tillsynsbeslut av 

jordbruksverket konstaterades att metallburkarna inte var registrerade i något godkänt retursy-

stem. Därför ålades Kezban, med stöd av 30 kap. MB samt 1 § förordningen (1998:950) om 

miljösanktionsavgifter och bilagan till denna förordning, att bolaget skulle betala en miljö-

sanktionsavgift om 5 000 kr. Kezban förde talan mot staten med anledning av den felaktiga 

avgiften och den inkomstförlust bortfallet juicerna i försäljningen medfört, med hänvisning 

till 3:2 SKL och Europakonventionens artikel 13 bestämmelse om rätt till effektiva rättsme-

del. 

Hovrätten var första instans i målet och uttalade följande angående normskyddsbedömningen 

för oaktsam myndighetsutövning, med hänvisning till Håkan Anderssons skyddsändamålslära 

att: 

 

”Vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts – innefattande vad 

dess normskydd omfattar och vilka risker en felaktig tillämpning är förenad med 

– är därför av stor betydelse för bedömningen av om åsidosättandet är att anse 

som oaktsamt eller inte. Det har också betydelse om den rättsliga bedömningen 

avser ett område med klara regler och därmed lätt konstaterbart rättsläge eller 

ett område där rättsläget är oklart eller där frågorna är vanskliga eller kräver 

mer eller mindre omfattande skönsmässiga avvägningar.”
96

 

 

HD uttalade vidare att skadeståndsansvar enligt 3 kap 2 § SkL förutsätter att skadan orsakats 

av en normavvikelse inom ramen för vad som är oaktsamt i bestämmelsens mening, samt att 

skadan ligger inom ramen för normens skyddsändamål. Syftet med bestämmelsen, menade 

HD är att ersättning ska kunna utgå i de fall då myndighetsutövningen inte har hållit en god-

tagbar standard. I sådana fall ska skadeståndet syfta till att reparera den skada som den felakt-

iga myndighetsutövningen gett upphov till.
 97
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Prövningen av oaktsamheten ska alltså ha normativ prägel. Oaktsamhetsprövningen syftar 

dock framförallt till att avgöra vad den enskilda kan begära var myndighetsutövningen och 

inte i vilken mån en enskild handläggare kan klandras.
98

 HD kom fram till att en skadestånds-

skyldighet förelåg på grund av den felaktiga miljösanktionsavgiften. Efter en tillämpning av 

normskyddsläran kunde alltså konstateras att staten kunde bli ansvarig utdelning av felaktiga 

sanktionsavgifter. 

 

 

6.3 Landskronadomen 
 

Ett annat mycket uppmärksammat fall där normskyddsläran behandlades vid fel och försum-

melse vid myndighetsutövning är den så kallade Landskronadomen, NJA 2013 s. 145 

Fallet rörde en händelse där en 13-årig flicka, som blivit omhändertagen med stöd av lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (cit. LVU). Hon hade blivit utskriven 

från BUP och tillfälligt placerad hos sin mamma. Under tiden hon bodde hos sin mamma an-

lade hon en omfattande brand i Landskrona centrum. Flera butiker brann ner. Försäkringsbo-

lagen som fick betala ut stora belopp till de försäkrade butikerna, förde talan mot Landskrona 

kommun på grund av placeringsbeslutet och yrkade ersättning på grund av att placeringsbe-

slutet hade lett till att flickan inte hållits under uppsyn och därmed kunnat anlägga branden i 

fråga. 

 

Av utredningen i målet framgick det tydligt att flickan utgjorde en risk, både för sig själv och 

sin omgivning då hon tidigare hade påvisad destruktivt beteende samt tidigare anlagt mindre 

bränder. Hon hade vårdats enligt BUP men vid tillfället för branden hade hon alltså placerats 

hemma hos sin mamma, som från början var en del i flickans problematiska bakgrund. Flick-

an hade nämligen omhändertagits enligt 12 § LVU då det fanns en risk att hon skulle skadas i 

hemmiljön. 

HD hade att ta ställning till om försäkringsbolaget i egenskap av tredje man kunde ha rätt till 

ersättning för sin omfattande ekonomiska skada. Man hade också att ta ställning till huruvida 

underlåtenheten av socialstyrelsen i landskrona kommun, att vidta ytterligare åtgärder kunde 

medföra ansvar. 
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Till sin hjälp för att avgöra den knepiga uppkomna situationen resonerade HD, i sina domskäl, 

utifrån normskyddsläran och påtalade att det för ett skadeståndsansvar hos kommunen kräv-

des att kommunen hade åsidosatt en norm som gav kommunen en skyldighet att i tredje mans 

intresse (i detta fall försäkringsbolagen) vidta åtgärder för att förhindra att skada uppkom. De 

krav som domstolen ställde upp för att ett sådant ansvar skulle föreligga var följande:
99

 

 

”Oavsett om 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § eller 3 kap. 2 § skadeståndslagen är tillämp-

lig, krävs det för ansvar att avvikelsen från normen var oaktsam. Vidare förut-

sätts det att vad socialnämnden borde ha gjort skulle ha motverkat faran för den 

inträffade branden på ett sådant sätt att den skadeståndsrättsliga ansvarsförut-

sättningen avseende kausalitet är för handen. Slutligen gäller ett krav på att or-

sakssambandet ska vara adekvat.”
100

 

 

För att hitta det skyddade intresset för den överträdda normen såg man till förarbetena till 

LVU.
101

 Det konstaterades att lagens främsta syfte inte är att vara till skydd för samhället i 

stort, utan snarare att skydda barnet utifrån principen om barnets bästa. Det är således barnets 

bästa som skulle avgöra vilka vårdinsatser som ska göras. Tredje mans intresse av att skyddas 

från skada ansågs inte omfattas av skyddsändamålet för LVU.
102

 Slutsatsen i denna del blev 

att placeringsbeslutet i sig inte kunde medföra något skadeståndsansvar för kommunen endast 

med hänsyn till samhällsfaran då denna inte var skyddsändamålet för lagen. 

 

HD fortsatte att diskutera om det kunde finnas en annan grund till en skyldighet att se till 

tredje mans intressen och konstaterade att någon allmän skyldighet att motverka fara inte 

finns, men att det ibland kan finnas stöd i lag för en sådan plikt. Sådana fall kan ligga för han-

den när det finns en nära ”anknytning eller närhet till skaderisken”.
103

 Eftersom det fanns en 

hög sannolikhet att risken för skada skulle förverkligas med tanke på flickans tidigare bete-

ende kring eld, ansåg HD att en sådan fara fanns. Där en sådan påtaglig risk för farans för-

verkligande finns kan underlåtenhet i vissa fall leda till ansvar, sa HD. 
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Vidare anfördes att uppsiktsplikten som åligger föräldrar i 6:2 kap Föräldrabalk (1949:381) 

(cit. FB), kan omfatta även andra utöver vårdnadshavare. Även andra som ser efter ett barn 

kan nämligen ha en sådan plikt. Socialnämnden hade därför, även i tredje mans intresse, en 

uppsiktsplikt över ett barn som har omhändertagits med stöd av LVU. Detta framförallt ef-

tersom det enligt 11 § åligger socialnämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vår-

den att ha uppsikt över barnet under vårdtiden.
104

 

 

Placeringen av flickan hos hennes mamma innebär inte i sig att socialnämndens uppsiktsplikt 

upphörde. Detta motiverades av att socialnämnden har ett övergripande uppsiktsansvar ef-

tersom ”den konkreta närheten och kunskapen om bristerna i mammans tidigare omvårdnad 

motiverade en särskild plikt att vaka över M.”
105

 Vidare anfördes att ”Vid underlåtenhetsan-

svar krävs det mot denna bakgrund att den skadelidande anger ett aktivt handlande som den 

som enligt honom man ansvarar för skadan borde ha utfört.”
106

 

 

När det gällde underlåten som ansvarsgrund anförde HD att: ”När en plikt som går ut på att 

en skyldighet att motverka förverkligandet av en föreliggande fara inte har iakttagits, utgörs 

det ansvarsgrundande momentet av ett icke-handlande.” 
107

 Det vill säga det kan finnas situ-

ationer då även vid underlåtenhet ett annat aktivt handlande är påkallat av situationen. 

 

För att avgöra om det fanns något sådant handlande som kunde påkalla en handlingsplikt stu-

derade HD åter igen på skyddssyftet med den åsidosatta normen, den handlingsplitiges närhet 

eller anknytning till faran och faresituationen som sådan.
108

  

 

Vid den normativa bedömningen har den skadelidande en viss bevislättnad då hen bara har att 

visa ett handlande som skulle ha förhindrat skadan och att det var oaktsamt att inte handla så - 

ett möjligt och lämpligt farereducerande handlande. I sådana fall överlappar kausaliteten och 

oaktsamheten, menade HD. Vilket också medför att bedömningen får normativa drag. ”ge-

nom att inte vidta en farereducerande åtgärd kommer den som borde ha gjort det att löpa 

större risk att behöva svara för de ekonomiska följderna av att faran förverkligas.”
109
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Det var alltså barnets vårdbehov som var bestämmande för socialnämndens insatser enligt 

LVU. Tredje mans intresse av skydd kunde därför inte i sig medföra ett oaktsamt vårdbeslut 

som gav rätt till skadestånd. Efter omhändertagandet enligt LVU har socialnämnden dock 

både i barnet och i tredje mans intresse ett ansvar för uppsikten över barnet. Denna uppsikts-

plikt upphör inte för att vården lämnades över till någon annan, utan bara att ansvaret får en 

annan riktning. Socialnämnden borde därför hållit vidare uppsikt över flickan när hon var i 

hemmet.
110

 

Det var alltså inte kommunenens underlåtenhet i sig, utan underlåtenheten att vidta ytterligare 

säkerhetsåtgärder som var skadeståndsgrundande.  

 

Sammanfattningsvis menade HD att uppsiktsplikten för kommunen inte upphörde efter place-

ringsbeslutet eftersom uppsikten, på ett påtagligt sätt, hade kunnat motverka faran förverkli-

gande. Vid en samlade bedömning av dessa omständigheter ansågs kravet på oaktsamhet och 

adekvans därför uppfylld.  

 

De slutsatser som kan dras från domen är att staten kan anses ha ett mycket långtgående an-

svar i situationer då ett påbörjat agerande från statens sida, vid exempelvis ett beslut, har gett 

upphov till en vidare handlingsplikt. På så sätt poängterar HD att även en underlåtenhet att 

handla i vissa situationer också innebär ett handlande i sig. Synen på underlåtenheten medför 

också att kravet på den adekvata kausaliteten lättades på ett helt nytt sätt. Detta har blivit 

mycket omdiskuterat. Schultz beskriver exempelvis domen som ”mer generell än HD någon-

sin uttalat sig”.
111

  Att uttala sig om domens konsekvenser bör därmed göras med försiktighet.   
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7 REN FÖRMÖGENHETSSKADA 
 

Huvudregeln gällande rena förmögenhetsskador, är att dessa endast ersätts om de har före-

gåtts av brott. Detta följer av SKL 2 kap 2 §. Några undantag har utvecklats inom praxis på 

kontrakträttens område och i obligationsrättsförhållanden kan ersättning för ren förmögen-

hetsskada utgå, även i andra situationer.  Så kan exempelvis vara fallet vid svikligt förfarande 

i ett kontraktsförhållande.
112

 

I förarbetena påtalades att normskyddsläran skulle kunna ha tillämplighet även vid ren förmö-

genhetsskada. ”Det följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer att det finns en princip 

som begränsar kretsen av ersättningsberättigade men att denna framförallt får betydelse i 

förhållande till rena förmögenhetsskador”.
113

 Man måste då, som alltid, se till vilket skydds-

omfång en bestämmelse har. Det påtalades att det kanske skulle vara önskvärt om förtydli-

gande av detta skedde genom lagstiftning, för att lättare kunna avgränsa kretsen av skadebe-

rättigade.  

Det har ovan framgått att normskyddsläran, vid rena förmögenhetsskador, är tänkt att verka 

framförallt begränsande.  I HD:s senare praxis har dock ett utvidgande istället skett. Under 

senare år har normskyddsläran också varit aktuell i en rad fall som rör skadestånd vid ren 

förmögenhetsskada. I de rättsfall som nedan ska presenteras, som rör revisionsansvar, har HD 

medgett att skadeståndsansvar förelegat på grund av oaktsam revision. Detta har lett till att 

mycket stora skadeståndssummor har dömts ut. 

Det speciella med rena förmögenhetsskador är att flera personer kan lida skada när någon 

åsidosätter en handlingsnorm, exempelvis god revisionssed.
114

 Detta kan leda till vissa pro-

blem. En för ospecifik potentiell skadelidarkrets kan leda till ett allt för utvidgat skadestånds-

ansvar som kan vara svårt att upprätthålla, då det blir svårt att sätta en upp gräns för verkning-

arna. 

I artikeln ”Skadeståndets tillväxt – ett samhällsproblem eller en rättvisefråga” diskuterar 

Kleineman följderna av ett för långtgående skadeståndsansvar och han ställer sig kritisk till ett 

för långtgående utvidgade, framförallt när det gäller revisionsansvaret.
115

 Särskilt beträffande 
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det utvidgade skadeståndsansvaret pga. brist i god revisionssed förklarade han sig kritisk mot 

det långtgående ansvar gentemot ”var och en” som förlitar sig på en årsredovisning.
116

 

Det argumentet som brukar användas mot ett för utvidgat ansvar vid ren förmögenhetsskada 

brukar kallas dammluckeargumentet eller ”the floodgate argument”. Begreppet uppkom i det 

angloamerikanska rättsfallet the Ultramares Case från 1931.
117

 

Ett för utvidgat skadestånd vid ren förmögenhetsskada skulle i teorin kunna ge upphov till en 

flodvåg av skadeståndsanspråk. Det skulle få stora rättsekonomiska konsekvenser om rätten 

till ersättning för ren förmögenhetsskada skulle omfattas av fler. Exempel på hur omfattande 

dessa kan bli kom att upptäckas i Prosolviadomen, som nedan ska diskuteras. 

 

7.1 Revisionsansvar 
 

Skadestånd kan enligt aktiebolagslag (2005:551) (cit. ABL) 29 kap 1 och 2 §§ utgå bland an-

nat för revisor som brustit i sin plikt att utföra revision enligt god revisionssed. Den aktsam-

hetsnorm som revisorn har att iaktta utgörs av aktiebolagslagen och bolagsordningen.  Det är 

denna bestämmelse som gett upphov till de rättsfall som berör normskyddsläran vid ren för-

mögenhetsskada. Revisorers skadeståndsansvar behandlades i SOU 2008:79, till skillnad från 

den tidigare utredningen 1995 fann man nu anledning att diskutera om en beloppsmässig be-

gränsning skulle införas i nya ABL.
118

  I utredningen ansågs dock att aktasamhetsnormen i 

ABL för revisorer inte kunde bestämmas vidare än vad som redan framgår av ABL. Man ta-

lade om att aktiebolagslagen redan har ett längre gående ansvar gällande ansvar gentemot 

tredjeman än vad som följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler om ansvar för ren förmö-

genhetsskada.
119

  Någon lagstadgad begränsning infördes inte. Detta framförallt med hänvis-

ning till jämkningsmöjligheten u ABL:s 29 kap. 
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Gällande normskyddsläran uttalade kommitteen: 

 

”För skadeståndsansvar enligt ABL gäller den s.k. normskyddsläran (jfr NJA II 1946 s. 178 

ff.) som innebär att den skadelidande måste kunna visa att en bestämmelse som syftar till att 

skydda just den intressentkategori som han eller hon tillhör (aktieägare, bolagsborgenär, 

anställd, etc.) har överträtts.”
120

   

Utöver detta påtalades att det måste finnas ett krav på närhet mellan exempelvis en oaktsam 

revision och en uppkommen skada. Kravet på närhet innebär att det måste föreligga ett direkt 

orsakssamband mellan skadevållarens förfarande på ena sidan och den skadelidandes ”på be-

fogad tillit till oaktsamt lämnad information grundat handlande” på den andra. Någon på 

rättspraxis grundad utveckling enligt de angivna linjerna hade vid detta tillfälle ännu inte 

kommit till stånd.  Detta skulle snart komma att ändras. 

 

7.2  Prosolviadomen 
 

Företaget Prosolvia gick i konkurs 1998. Innan dess hade de drivit konsultverksamhet kombi-

nerat med försäljning av programvaror. Vid konkursen fördes talan mot företagets revisorer 

då det uppdagades att intäkter och kundfordringar för 1997 var för högt värderade. Frågan i 

målet var ifall den felaktiga revisonen kunde anses strida mot god revisionssed och ifall ska-

destånd i så fall kunde utgå på denna grund. Skadestånd utdömdes eftersom Hovrätten fann 

att det fanns ett tillräckligt samband mellan den oaktsamma revisionen och den skada som 

Prosolviabolagen lidit. I målet dömdes det hittills största skadeståndet i svensk rättshistoria ut. 

Detta uppgick i omkring två miljarder kr totalt. 

I sina omfattande domskäl angav hovrätten bland annat att det var av betydelse att årsredovis-

ningen i ett företag ger en rättvisande helhetsbild av företagets ställning och resultat.
121

 Man 

anförde också att revisorn har en roll som bolagets kontrollerande organ och därför har flera 

intressen att beakta såväl borgenärers som aktieägares. I egenskap av att agera som förtroen-

deman ställs alltså höga krav på informationen denna lämnar. Detta får särskild betydelse vid 

ett börsnoterat företag.
122
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Revisorn för Prosolvia dömdes alltså för skadeståndsansvar då det ansågs finnas ett tillräckligt 

orsakssamband mellan den oaktsamma revisionen och de uppkommna skadorna. Målet har 

fått stor uppmärksamhet på grund av det långtgående krav som sattes upp på revisorer vid 

dessas uppdrag. I den juridiska debatten höjdes många kritiska röster då det befarades att man 

nu öppnat upp en dörr för flera liknande mål. Några sådana följde också, bland annat det så 

kallade Courtermine-målet.
123

 

 

7.3  BDO-målet 

Efter den kritik som uppstod kring Prosolviadomen verkade det som att HD tog denna till sig 

och ansåg att en gräns för hur långtgående revisionsansvaret skulle vara var tvunget att finna. 

I det så kallade BDO-målet, NJA 1914 s. 272, verkade det som att HD nu ville ställa det 

långtgående ansvaret till rätta, för att inte öppna upp för ett ytterligare utvidgat ansvar. Fallet 

rörde frågan om huruvida skadestånd pga. ren förmögenhetsskada kunde utgå på grund av 

revisors skadeståndsansvar enligt ABL mot annan än bolaget på grund av brister i årsredovis-

ningen. 

Företaget Daydream Software AB (Daydream) hade förvärvat samtliga aktier i 

24hPoker AB (24hPoker). Förvärvet skedde genom apportemission av aktierna i 

Daydream till aktieägarna i 24hPoker. Det sammanslagna bolaget antog namnet 

24hPoker Holding. BDO Nordic Stockholm (BDO) och B.O, anställd hos BDO 

utsågs till Daydreams revisor. Vid dennes revisionsberättelse för Daydreams rä-

kenskaper framgick inga anmärkningar på bolagets bokföring i revisionsberät-

telsen. Antilu Services OU (Antilu) hade en i den värdedepå där 24hPoker inne-

hade sina aktier. Det framkom senare brister i redovisningen och aktiekursen i 

Daydream började falla. (samgåendeavtal) 

HD inledde med att påtala att ett för långtgående för ren förmögenhetsskada kan få för långt-

gående konsekvenser enligt det så kallade dammluckeargumentet (”The Floodgate argu-

ment”). Detta beror framförallt på de hanteringsmässiga svårigheter det innebär att identifiera 

kretsen av skadeståndslidande. HD hade att ta ställning till vem som kunde omfattas av norm-

                                                           
123
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skyddet i ABL 29:1-2 §§, då denna bestämmelse enligt lydelsen också tillfaller ”annan” som 

förlitat sig på en revision. En identifiering av skadelidarkretsen var alltså påkallad. 

Gällande normskyddsläran sa HD i detta fall att det inte kan bestämmas ”på ett abstrakt och 

entydigt sätt som gäller för fall till fall”.
124

 Utan vad som är relevant för normskyddet beror 

på olika förhållanden i förhållande till revisionen.  

 

I den uppkomna situationen påtalade HD att man hade att se på normskyddet i förhållande till 

annan än bolaget, eftersom det gällde revisorns granskningsskyldighet avseende ett bolags 

årsredovisning och bokföring samt bolagets förvaltning. Informationen i revisonen är av in-

tresse för hela marknaden menade HD.  För att avgöra om denna norm var överträdd resone-

rades kring hur en korrekt genomförd revision hade fått betydelse inte bara parterna utan för 

marknaden i stort räckte det med att bolaget hade satt befogad tillit till revisionen för att 

denna i felaktig utförande skulle kunna vara skadeståndsgrundande.
125

 

HD uttalade gällande hur den befogande tillitens skyddsomfång skulle bestämmas att ”Ade-

kvanskravet är inte alltid tillräckligt för att tillgodose dessa intressen. Det finns därför anled-

ning att kvalificera vad som krävs för att tillit till de uppgifter som finns i en årsredovisning 

ska anses vara befogad. Med förhållandevis högt ställda krav i det hänseendet – sammantaget 

med ett visst hänsynstagande till översvämningsargumentet även vid bestämningen av det 

hypotetiska händelseförlopp som ska läggas till grund för en skadeberäkning (se p. 47) – kan 

en rimlig balans mellan det skadegörande handlandet och dess skadeståndsrättsliga konse-

kvenser uppnås.”
126

 

Målet gällde en stor transaktion av aktier som förvärvades genom så kallad apportemission. 

Vid en sådan typ av affär brukar typiskt sett årsredovisningen finnas med som grund för affä-

ren, menade HD. Dock var inte den befogade tilliten som sådan ensam tillräckligt för att ska-

destånd skulle kunna utgå utan givetvis krävdes också ett orsakssamband mellan denna och 

skadan. HD hänvisar i denna del till Landskronadomen och den bevislättnad som där i vissa 

fall framfördes för den skadelidande och att man även i detta fall skulle se till skyddssyftet för 

den åsidosatta normen.
127

 Dock påtalade HD att i skillnad från Landskrona domen blev det 

här inte frågan om vilka åtgärder som hade varit möjliga för att hindra en oriktig årsredovis-
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ning utan att det i detta revisionsfall istället rör en fråga om vad som hypotetiskt sätt hade 

hänt om revisionen hade genomförts på ett korrekt sätt. Man avgör således skadeståndsbe-

dömningen genom att se till det hypotetiska händelseförloppen i kombination med den befo-

gade tilliten.
128

 

Det rör sig då slutligen om en bedömning ifall den befogade tilliten har motiverat beslutssitu-

ationen. I denna del ansåg HD att normskyddet skulle vid trots dammluckeargumentet. ”Dom-

stolen bör ta fasta på vad som typiskt sett skulle ha varit en närliggande och rimlig händelse-

utveckling”
129

 För att bedöma detta menade HD att man ska se till vilket händelseförlopp som 

framstod som mest sannolikt. 

HD kom fram till att eftersom det framkommit att Daydreams verksamhet gått dåligt kunde 

inte goodwillposten ha någon relevans för bedömningen om den befogade tilliten. På denna 

grund kunde därför inte något skadeståndsansvar åläggas pga. av tilliten till redovisningen 

som sådan.
130

 

Revisionens främsta externa syfte när det gäller ett börsnoterat bolag är att säkerställa en 

korrekt information till marknaden i vid mening (se p. 20). Det syftet nödvändiggör inte att 

skadeståndsansvaret för oaktsam revision utsträcks till att omfatta affärer över börsen eller 

som på något annat sätt grundas på börskursen, om denna har påverkats av sådana oriktig-

heter i årsredovisningen som skulle ha undvikits vid en revision utförd i enlighet med god 

revisionssed. De överväganden som hänför sig till översvämningsargumentet – förutsebarhet 

för skadegöraren, proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfatt-

ning samt praktisk hanterlighet (se p. 17 och 25) – talar också starkt emot ett så vidsträckt 

ansvar. 
131

 

Talan om skadestånd ogillades alltså i målet med hänsyn till att det skulle få alldeles för om-

fattande konsekvenser om även annan som, enligt 29:1 ABL, satt sin tillit till årsredovisning i 

ett börsnoterat företag skulle kunna ha rätt till skadeståndsersättning. 
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8 ANALYS 

Inledningsvis presenterades att de syften som denna framställning hade som utgångspunkt. 

Mitt huvudsyfte med denna framställning har varit att visa vad normskyddsläran fyller för 

funktion vid en skadeståndsbedömning. Mina frågeställningar har därför avsett I) norm-

skyddslärans tillämpningsområden och II) förhållandet till adekvansbedömningen. Jag har 

studerat dessa frågor utifrån den rättsdogmatiska metoden. 

Som framgått har normskyddslärans ställning i svensk skadeståndsrätt hittills inte varit själv-

klar. Efter att den diskuterats flitigt i doktrinen, samt lyft fram av HD har dess ställning idag 

dock förstärkts. Normskyddsläran har därmed vunnit erkännande inom vissa områden. I för-

arbetena till skadeståndslagen sades att läran ska ha tillämplighet vid såväl myndighetsutöv-

ning som ren förmögenhetsskada. Detta har bekräftats i praxis genom exempelvis Lands-

kronadomen, Burkfallet och Prosolviadomen. Typfall som kan tänkas få avgörelse för norm-

skyddslärans framtida användning har därmed uppkommit. En fortsatt tillämplighet av norm-

skyddsläran för att få klarhet skulle vara önskvärt ur en förutsebarhetsaspekt. 

 

 

8.1  Tillämpningsområden för normskyddsläran 
 

Se man till de principer och funktioner som ligger bakom skadeståndslagen är de lätt att ac-

ceptera normskyddsläran rakt av. Då skadeståndslagen utgör en ramlag och det finns en möj-

lighet till utveckling av skadeståndsrätten genom praxis, kan det vara lockande att använda 

normskyddsläran som hjälpmedel eller metod för att hitta en snabb lösning på hur man ska 

avgränsa skadeståndet. Detta hänger nära samman med att skadeståndsrätten till sin natur är 

dynamisk, vilket kan ge normskyddsläran spelrum i rättstillämpningen. 

 

Normskyddsläran kan i teorin tillämpas på alla skadetyper, eftersom att metoden att se till en 

norms skyddade intresse fungerar på alla skador. Ändå verkar ett genomgående problem för 

normskyddsläran vara att ingen vet exakt hur den ska tillämpas. Något som även Kleineman 

påtalar.
132

 Lagstiftaren vill inte lagstifta och prejudicerande instans vill inte uttala sig för en 

ökad tillämpning. I de fall så  ändå har skett bemöts detta direkt av stark kritik. Precis som 

anges i förarbetena måste det dock vara lämpligare att förändringarna i rättskipningen görs av 
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domstolarna och inte på lagstiftningsnivå. Detta framförallt eftersom det råder en sådan 

oklarhet om vad normskyddsläras innebörd är. Frågan är då om det skulle gå att lagstifta om 

normskyddslärans innebörd. Detta är ytterst tveksamt då de flesta skadeståndsrättsliga refe-

rensnormer så som culpa och adekvat kausalitet inte heller har någon exakt, i lag återgiven, 

definition. 

 

Att dra slutsatser om normskyddslärans tillämplighet bör alltså göras med viss försiktighet. 

Ännu tillhandahåller den inte sådana hjälpverktyg för domstolen som finns i den tyska rätten. 

En förbättring av normskyddsläran som arbetsredskap skulle därför kunna genomföras genom 

att systematisera den på ett liknade sätt likt i tysk rätt där man hänger upp normskyddsläran på 

olika frågeställningar. 

 

 

8.2  Förhållandet till adekvansbedömningen 

Adekvanslärans största problem har visat sig vara att den i vissa situationer ter sig otillräcklig 

på grund av sin vaghet. Normskyddsläran kan i dessa fall tillföra en extra rättspolitisk värde-

ring till skadeståndsbedömningen. Den främsta skillnaden mellan normskyddsläran och ade-

kvansläran är alltså att de omfattar olika referenspunkter. Inom normskyddsläran tar man 

hjälp av alla samtliga omständigheter och bakomliggande syften för en norm för att se om 

skadan faller inom det skyddade intresset. Det kan också finnas situationer där ett händelse-

förlopp inte är adekvat, då en skada ändå ersätts, på grund av att den faller inom det skyddade 

intresset för en norm har överträtts. På så sätt blir det tydligt att se att läran utgör ett komple-

ment till adekvansläran. 

I praktiken blir frågan om normskyddsläran eller adekvanslärans tillämpande ofta en fråga om 

var man bör lägga risken för en skada. Man måste i det enskilda fallet se till om det är lämpli-

gare att den skadevållande eller skadelidande ska böra kostnaderna för en skada. Det kan 

också vara så att det finns situationer då en skada anses ha ett skyddsvärt intresse som bör 

ersättas men adekvansen blir otillräcklig. I sådana situationer kan normskyddsläran även utan 

adekvans eller i kombination med adekvansen vilket vi exempelvis såg i Landskronadomen. 
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8.3  Utvidgat skadestånd- en risk eller möjlighet? 
 

Landskronadomen, Burkfallet, BDO domen och Prosolviadomen utgör alla exempel på fall 

där domstolen har använt normskyddsläran i en utvidgande riktning. En konsekvens av detta 

blir att de allmänna rättsprinciperna och normerna ges större utrymme i rättstillämpningen. 

Detta leder till att HD har fått en mer teoretisk hållning, framförallt när det gäller orsaksfrå-

gor. Schultz uppställer såväl för som nackdelar mot detta. Det som kan ställas emot en mer 

teoretisk hållning är att domstolen kan få saker ”på köpet som den inte förutsåg eller hade 

överblick över”. Men det finns också fördelar med stora prejudikat då dessa kan ge ledning 

för fler fall, vilket på sikt ger upphov till större förutsebarhet.
133

  

 

En annan aspekt av en utvidgning av skadeståndsrätten handlar om försäkringsbolagens roll. 

Svensk skadeståndsrätt är uppbyggd enligt den så kallade svenska modellen. Denna innebär 

att skadeståndsrätten till stor del är uppbyggd på att försäkringar fångar upp en stor del av 

skadan. Ett för långtgående skadeståndsansvar skulle kunna medföra att försäkringsbolagen 

väljer att höja premien för sina försäkringar då de måste stå för fler skador. Detta skulle inne-

bära att den svenska modellen skulle äventyras då svensken kanske inte längre skulle ha råd 

att betala premien och på så sätt avstå från att försäkra sig. 

Tendensen i praxis med utvidgade skadestånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutöv-

ning kan framförallt få betydelse då det kan bli lättare för den enskilda individen att ha fram-

gång med en skadeståndstalan gentemot staten. Det kanske är rimligare att normskyddsläran 

verkar i utvidgande riktning i fall av fel eller försummelse vid myndighetsutövning då den 

enskilda individen på ett annat sätt kan vara i behov av ett sådant skydd. Det också vara mer i 

enlighet med vad som sagts om läran i förarbetena att staten ska stå för en sådan kostnad än 

att ett revisionsbolag ska behöva ”ta” de omfattande kostnader det innebär i aktuella fall end-

ast på den grunden att någon satt sin tillit till en revision etc. Detta skadestånd ter sig därmed 

mycket mer långtgående. 
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8.4  Framtida möjliga tillämpningsområden 

Ser man till normskyddslärans framtid skulle man kunna tänka sig att den även skulle kunna 

få tillämplighet vid andra typer av skador än den hittills har haft. Jag tänker här framförallt på 

ideella skador då dessa till sin natur är svårbedömda. Normskyddsläran skulle därmed kunna 

finnas som ett extra hjälpmedel för att bedöma vem som ska ha rätt till skadeståndsersättning. 

Johnny Flodin utvecklar detta i sin artikel ”Ersättning för chockskada”.
134

 Bland de rättspoli-

tiska skäl som talar emot en sådan ersättning finns, precis som alltid vid normskyddslärans 

tillämpning, flodvågsargumentet igen. Visserligen har praxis vid denna typ av skada utveck-

lats så att en gräns för när och inte ersättning kan utgå åtminstone ungefär föreligger. En svå-

righet med en utvidgad ersättning för ideella skador likt chockskada, är dock att en för snävt 

avgränsad ersättning skulle kunna bli godtycklig och därför orättvis.
135

 

 

8.5  Avslutande kommentarer 
 

Sammanfattningsvis skulle följande slutsatser gällande normskyddsläran i svensk kunna dras. 

Så länge man i domstolen håller sig till de områden där läran varit tänkt att ha tillämplighet 

borde läran inte skapa några problem. Detta är givetvis en sanning med modifikation då det 

alltid finns motstående intressen att se till vid en skadeståndsbedömning. Skadelidandes rätt 

till upprättelse ställs mot skadevållandes rätt att kunna förutse en eventuell skadas verkningar. 

7 

I grund och botten handlar normskyddsläran som jag ser det om att uppnå ett så rättvist resul-

tat som möjligt. Problemet med detta är förstås, att vad som är rättvist inte heller går att sam-

manfatta i någon enhetlig definition samt att detta beror på den enskilda situationen.  

Om man ser till de olika tillämpningsområdena och hur dessa har använts i praxis, anser jag 

att det är mer rimligt att det kan finnas situationer där staten bör ansvara vid felaktig myndig-

hetsutövning gentemot den enskilda, än att en för stor utvidgning av skadeståndsansvaret sker 

på den kommersiella marknaden. Även om det i fall som exempelvis Landskronadomen ver-

kar långtgående i förhållande till tredje man måste det vara rimligare att staten i vissa fall får 

stå för en skada, till förmån för den enskilda. I dessa fall blir ju kostnaden mer utspridd på 

kollektivet.  
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Offentligt tryck 

Prop. 2000/01:65 – Ersättning för ideell skada 

Prop.1972:5 - Förslag till skadeståndslag m.m. 

SOU 2008:79 – Revisorers skadeståndsansvar 

SOU 1995 s.44  

SOU 1958:43 – Skadestånd i offentlig verksamhet 

 

Nytt juridiskt arkiv 

NJA 1976 s.458 

NJA 1982 s. 387 

NJA 1991 s. 138 

NJA 1993 s. 41 I och II 
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NJA 2013 s. 842 

NJA 2013 s. 145 
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Rättsfall från hovrätterna 

Hovrättens för västra Sverige dom 15 augusti 2013 i mål nr T 4207-10 

Svea Hovrätts dom 29 januari 2014 T 1845-12 
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Utländska rättsfall 

Gorris vs Scott (1874) L. R 9 Ex, 125 

Se OLG Hamburg Seuff. Archiv 60 nr 54 

Se Ultramares Corp. vs. Touche (1932) 

 

Författningar 

Aktiebolagslag (2005:551) 

Föräldrabalk (1949:381) 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Miljöbalk (1998:808) 

Skadeståndslag (1972:5) 

 

 

 


