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Sammanfattning 

Högsta domstolen meddelade i mars 2013 sin dom i det så kallade Landskronamålet. Domen 

rörde en kommuns skadeståndsrättsliga underlåtenhetsansvar för de skador en flicka åsamkat 

genom att anlägga bränder under den tid hon varit omhändertagen av kommunen enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kommunen konstaterades vara 

skadeståndsskyldiga och genom att använda sig av mycket allmänna principresonemang 

tycktes Högsta domstolen rita om kartan för det skadeståndsrättsliga underlåtenhetsansvaret i 

stort.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken mån Högsta domstolens resonemang i 

Landskronamålet har påverkat rättstillämpningen gällande skadestånd i 

underlåtenhetssituationer.  I uppsatsen görs först en genomgång av den gällande rätt som varit 

relevant i Landskronamålet, därefter presenteras och analyseras Landskronamålet varefter det 

slutligen följer en kartläggning och analys av de efterföljande domar i vilka det har hänvisats 

till Landskronadomen.  

 

Slutsatsen i uppsatsen är att rättstillämpningen kring det skadeståndsrättsliga 

underlåtenhetsansvaret har påverkats av Landskronadomen samt att flera av 

principresonemangen i Landskronadomen har uppfattats som prejudicerande och har haft 

direkt påverkan för utgången i flera andra skadeståndsrättsliga mål.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

I mars 2013 meddelades domen i det så kallade Landskronamålet.1 Målet handlar om en 13-

årig flicka som sedan flera år tillbaka var omhändertagen med stöd av lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Flickan hade en lång dokumenterad historik 

bakom sig med rymningar från flera olika vårdhem och hon hade tidigare anlagt flera bränder. 

Efter att hon hade blivit utskriven från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) placerades flickan 

tillfälligt hos sin mor.  Flickan avvek dock från hemmet och anlade sedermera en brand i 

Landskrona centrum som orsakade omfattande skador.  

 

Frågan i målet var huruvida det var möjligt att hålla kommunen skadeståndsskyldiga för de 

skador som flickan orsakat. Högsta domstolen (HD) slog fast att detta var möjligt och fann 

kommunen skyldiga att ersätta de skador som uppstått till följd av branden. HD konstaterade 

att om det finns ett underlåtenhetsansvar är den ansvarige skyldig att handla, redan om 

handlingen på ett påtagligt sätt kan motverka fara. 

 

I sina domskäl resonerar domstolen ingående om frågorna kring det skadeståndsrättsliga 

underlåtenhetsansvaret och de beviskrav som gäller däromkring, varvid HD konstruerar ett 

allmänt principresonemang kring underlåtenhet och ansvar. Riktlinjerna kring resonemanget 

sträcker sig utöver de speciella omständigheter som förelåg i Landskronamålet och har 

sedermera applicerats på flera andra skadeståndsrättsliga mål. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken prejudicerande betydelse Högsta domstolens 

avgörande i Landskronadomen har haft för det skadeståndsrättsliga underlåtenhetsansvaret. 

Målet är att utreda i vilken utsträckning Landskronadomen har påverkat hur 

rättstillämpningen ser på underlåtenhetsansvaret.  

 

                                                
1 NJA 2013 s. 145 
2 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36 f. 
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Den huvudsakliga frågeställningen är: Hur har rättstillämpningen i Sveriges domstolar 

påverkats av HD:s uttalanden i Landskronadomen? 

 

1.3. Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer endast behandla den skadeståndsrättsliga underlåtenheten och kommer 

inte beröra ansvar för underlåtenhet som faller inom det straffrättsliga området. Vidare 

kommer det inte närmare behandlas de många aktiebolagsrättsliga frågeställningar som 

aktualiseras i rättsfallen under avsnitt 4.1. och 4.2. Inte heller andra rättsfrågor som berörs i de 

övriga refererade rättsfallen, men som ligger utanför Landskronadomens relevansområde, 

kommer att behandlas närmare i uppsatsen. 
 

1.4. Metod och material 
 
 
Med hänsyn till uppsatsens syfte har den traditionella juridiska metoden använts för att 

fastställa gällande rätt. Den juridiska metoden inkluderar rättskälleläran som innebär en 

systematisk genomgång och analys av de för framställningen relevanta rättskällorna. De 

rättskällor som har använts för att undersöka gällande rätt är författningstext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.2  

 

I syfte att utröna vilken påverkan Landskronadomen har haft på den svenska 

rättstillämpningen har en genomgång och analys gjorts av samtliga domstolsavgöranden där 

Landskronadomen har omnämnts. Med reservation för dess lägre rättskällevärde har även 

hovrättsdomar analyserats i syfte att göra en mer uttömmande genomgång av det aktuella 

rättsläget. Tingsrättsdomar finns med i själva översikten men analyseras inte närmare med 

anledning av det mycket låga rättskällevärdet. Med hänsyn till den relativt korta tidsperiod 

som förflutit sedan domen i Landskronamålet meddelades kan underrättspraxis i vart fall 

fungera som en vägledning i väntan på mer prejudicerande HD-praxis.  

 

Vad gäller metoden som har använts för sökning av relevant material har såväl sedvanlig 

sökning på bibliotek som digitala databaser använts. Framförallt har rättsdatabaserna Karnov, 

Zeteo och Infotorg juridik använts.  
                                                
2 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36 f. 
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1.5. Disposition 

 

Uppsatsen består av fem huvudsakliga avsnitt och ett sjätte källförteckningsavsnitt. Efter ett 

kort första inledningsavsnitt kommer förutsättningarna för skadeståndsansvar att presenteras 

under avsnitt två. Fokus kommer härvid ligga på att kort presentera och gå igenom 

bakgrunden kring den gällande rätt som varit relevant i Landskronamålet. Landskronamålet 

behandlar i stor utsträckning frågor om bevisbörda och bevislättnad varför en särskild fokus 

kommer ligga på att gå igenom bakgrunden till dessa frågor. I avsnitt tre redogörs för själva 

Landskronamålet och domen analyseras. I avsnitt fyra presenteras och analyseras den praxis 

och de rättsfall som kommit i kölvattnet av Landskronadomen. Analys sker löpande genom 

uppsatsen och de huvudsakliga slutsatserna sammanfattas kortfattat under avsnitt fem.  

 

Avsikten med upplägget är att presentera en sorts tidslinje, där det först redogörs gällande rätt 

och för hur det har sett ut tidigare, för att sedan slå fast vilka nya riktlinjer som utformats i 

Landskronadomen, och slutligen konstatera vilka konsekvenser dessa riktlinjer har haft för 

rättstillämpningen.  

 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKADESTÅNDSANSVAR  

 

2.1. Allmänna förutsättningar för skadestånd 
 

Skadestånd utgår när någon drabbas av en skada som har orsakats av en annan genom en 

ansvarsgrundande handling. Tanken är att den skadelidande ska sättas i samma ekonomiska 

ställning som om skadan inte hade inträffat.3  

 

Skadestånd i utomobligatoriska förhållanden regleras huvudsakligen i skadeståndslagen 

(1972:297). För att ett skadestånd överhuvudtaget ska komma ifråga blir det första steget att 

konstatera huruvida en skada har inträffat. Bevisbördan för detta ligger på den skadelidande.4 

Man måste också konstatera vilken av de olika skadetyperna det rör sig om; personskada, 

sakskada, ren förmögenhetsskada eller ideell skada. 

 

                                                
3 Se prop. 2000/01:68 s. 93. 
4 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 338. 
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2.1.1. Culpaansvaret 

 
Kravet på culpa är en central bestämmelse i den svenska skadeståndsrätten och framgår bland 

annat i 2 kap. 1 § SkL:  

 

             ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar  

             personskada eller sakskada skall ersätta skadan”. 

 

Lagtexten uppställer tre rekvisit, vårdslöshet (culpa), skada och kausalitet. För att fastställa 

huruvida en viss handling eller underlåtenhet är culpös eller ej bör man ställa sig frågan om 

den påstått oaktsamme borde ha agerat på ett annat sätt. För att göra en sådan bedömning kan 

man jämföra det handlande eller den underlåtenhet det är fråga om med en viss fastställd 

norm eller standard. Culparegeln formulerar ett rekvisit om aktsamhet och det är upp till 

domstolen att i varje enskilt fall bedöma var gränsen går för oaktsamhet. Bedömningen görs 

oftast genom en normjämförelse med gällande lagstiftning, förskrifter och praxis. 5 Finner 

domstolen ej tillräcklig vägledning genom normjämförelsen får rätten istället göra en friare 

oaktsamhetsbedömning genom en helhetsbedömning där fyra faktorer vägs in; risken för 

skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skadan och skadegörarens 

möjligheter att inse risken för skada.6 

 

2.1.2. Den adekvata kausaliteten 

 
En förutsättning för att svaranden ska bli ersättningsskyldig för en inträffad skada är att det 

finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan en viss handling (eller underlåtenhet att 

handla) och en inträffad skada, det ska föreligga en adekvat kausalitet.7 För att fastställa detta 

görs en kausalitetsbedömning. Denna görs traditionellt sett i två steg. Först undersöks 

huruvida kravet på kausalitet är uppfyllt, det vill säga om det föreligger ett faktiskt samband 

mellan handlingen eller underlåtelsen och den uppkomna skadan. Vid denna bedömning är det 

avgörande vad som faktiskt har orsakat skadan vilket undersöks genom en empirisk prövning. 

Därefter undersöks huruvida kravet på adekvans är uppfyllt, alltså om orsakssambandet är 

                                                
5 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 122 f. 
6 Se bl.a. Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 127 f. samt NJA 1981 s. 683. 
7 Hellner & Radetzki, s. 192 f. 
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tillräckligt starkt enligt en juridisk värdering.8 Genom adekvansbedömningen fastställer man 

hur långt ansvaret sträcker sig genom en juridisk prövning. Man brukar bland annat tala om 

att skadan är tillräckligt närliggande eller att den ligger i farans riktning. Skador som ligger 

utanför detta är en sådan slumpmässig eller avlägsen följd av vållandet att de inte ska 

föranleda någon skadeståndsskyldighet.9  

 

2.2. Normskyddsläran 

 

Normskyddsläran, eller läran om skyddat intresse, kan beskrivas som ett sorts verktyg som 

kan användas för att exempelvis förklara hur en viss lagregel ska tillämpas. Med stöd av en 

normskyddsbedömning kan man fastställa sådana fall då skadeståndsskyldighet inte kan 

utkrävas. Normskyddsläran har sitt ursprung i den tyska rätten men fick sitt erkännande i 

svensk rättstillämpning genom JustR Nordensons uttalanden i NJA 1976 s. 458.10  

 

Genom normskyddsläran görs en begränsning i skadeståndsansvaret för vissa typer av skador 

som faller utanför skyddsändamålet för ersättningen. Exempelvis kan skadestånd inte utgå till 

en enskild person från någon annan som har framkallat allmän fara, eftersom syftet med 

lagbestämmelsen är att skydda allmänheten och inte den enskilde. Enligt normskyddsläran bör 

skadeståndsersättning endast utgå om skadan utgör en del av det som faller inom 

skyddsändamålet med den överträdda normen.11 Normskyddets syfte är att skydda intressen 

och kan, förutom att begränsa skadeståndsansvarets utsträckning, också användas för att 

utvidga skadeståndsansvaret.12 

 

 

 

 

 

                                                
8  Radetzki, Orsak och skada - om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, s. 14 
9 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192-193 samt NJA 1993 s. 41 I och II. 
10 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 201. 
11 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 200 ff. 
12 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 292. 
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2.3. Det allmännas ansvar 

 
Det allmännas skadeståndsansvar regleras huvudsakligen i 3 kap. 2 § SkL.13 För att staten 

eller en kommun ska bli ersättningsskyldiga krävs det för det första att det föreligger en 

skada. Ren förmögenhetsskada, den vanligaste typen av skada vid myndighetsbeslut, likställs 

här med person- och sakskador.14 Det krävs därtill att skadan vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning i en verksamhet som staten eller kommunen ansvarar 

för.  Det innebär att skadan, på ett adekvat sätt, måste ha orsakats av en normavvikelse inom 

ramen för det som är att anse som myndighetsutövning. Vidare ska normavvikelsen kunna 

kvalificeras som oaktsam i bestämmelsens mening och skadan måste ligga inom ramen för 

normens skyddsändamål.15 
 

Skadeståndsskyldigheten för det allmänna begränsar sig till två specifika ansvarssubjekt, 

staten och kommunen. Ett skadeståndsanspråk kan därför inte föras mot exempelvis en 

specifik kommunal nämnd utan måste föras mot kommunen direkt.16 I Landskronamålet förde 

exempelvis försäkringsbolagen sin talan mot kommunen istället för mot den socialnämnd som 

ansvarade i flickans ärende.  

 

Med ansvarsgrunden fel eller försummelse innefattas en culpanorm och det uttrycks ett krav 

på ett vållande. Vållandebedömningen ska ske objektivt utan att ta hänsyn till individuella 

ursäkter som exempelvis hög arbetsbörda eller oerfarenhet.17 Prövningen av oaktsamheten (fel 

eller försummelse) får därför i regel en mer normativ prövning än vad som gäller för många 

andra oaktsamhetsbedömningar. Myndighetsutövningen ska bedömas ifrån den enskildes, inte 

myndighetens, synpunkt. 18 

 

                                                
13 Det finns även en del speciallagstiftning vid sidan om SkL som reglerar ersättning vid särskilda 
typer av myndighetsutövning, se t.ex. 19 kap. 37 § jordabalken angående skada på grund av fel eller 
försummelse i inskrivningsväsendet.  
14 Jfr med den strängare regleringen i 2 kap. 2 § SkL. 
15 Se NJA 2013 s. 842, HD:s dom p. 15. 
16 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207), 3 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
17 Se Bengtsson, Det allmännas ansvar, s. 57. 
18 Jfr NJA 1990 s. 137. 
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För att skadestånd ska kunna utgå enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § SkL krävs det att felet 

eller försummelsen har förelegat vid myndighetsutövning. Innebörden av begreppet 

myndighetsutövning kan beskrivas som beslut och åtgärder som är uttryck för samhällets 

makt att bestämma över medborgarnas rättigheter och skyldigheter eller annars bevilja 

förmåner som bara en myndighet kan ge. 19  

 

Under de senaste tio åren har utvecklingen gått mot att det allmännas ansvar vid för fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning blivit allt strängare. Detta beror bl.a. på att det allmänna 

numera kan bli ansvarig för överträdelser av Europakonventionen. 20 Rättighetsreglerna i 

Europakonventionen har dels betydelse vid sidan om reglerna om det allmännas 

skadeståndsansvar i 3 kap. 2 § SkL, dels inverkar de också på den standard som kan krävas på 

myndighetsutövning i allmänhet. 21  Högsta domstolen har i flera viktiga avgöranden 

konstaterat att staten varit skadeståndsskyldiga gentemot enskilda. Bland annat i NJA 2014 s. 

323 där skatteverket, i strid mot regeringsformen, hade fråntagit en person sitt svenska 

medborgarskap under 4,5 års tid. Skadestånd utgick trots att ideell skada22 enligt huvudregeln 

endast ersätts vid brott.23 Ett annat färskt exempel är NJA 2013 s. 842 där rätten även 

tillämpade principer som slagits fast i Landskronadomen (domen behandlas nedan under 

4.3.1.). 

 

2.4. Ansvar på grund av underlåtenhet 
 

Den som har tillfogat en annan skada, genom att denne av oaktsamhet underlåtit att handla på 

ett visst sätt, kan bli ersättningsskyldig för skadan. Ansvar på grund av underlåtenhet kan 

beskrivas som ett ansvar att förhindra eller att motverka en skada där den ansvarige inte själv 

har medverkat till uppkomsten av risken för att skadan har inträffat.24 Detta har främst 

                                                
19 Se Bengtsson, Skadeståndslag (1972:207) 3 kap. 2 §, Karnov 2014-07-01, not 46. 
20 Se Bengtsson, Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten, s. 431. 
21 Se NJA 2013 s. 842, HD:s dom p. 19. 
22 Med ideell skada menas sådana skador som inte kan mätas ekonomiskt, till exempel kränkning, 
sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 
331. 
23 Se 2 kap. 3 § SkL. 
24 Nydrén, ”Landskrona-domen” av Högsta domstolen - ett skadeståndsrättsligt landmärke, Ny Juridik 
2:13, s. 8. 
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betydelse vid utomobligatoriskt skadeståndsansvar men förekommer också inom 

kontraktsförhållanden. 

 

Den skadeståndsrättsliga prövningen i underlåtenhetsfall skiljer sig på flera sätt från den 

ansvarsbedömning som sker vid ett aktivt handlande. Huvudregeln är att endast handlingar 

kan föranleda ett ansvar och därmed måste särskilda skäl anföras i underlåtenhetssituationer. 

Utöver de tre grundläggande rekvisiten om vårdslöshet, skada och kausalitet uppställs det 

därför i underlåtenhetssituationer också ett krav på en rättslig legitimering, skadevållaren 

måste ha haft en handlingsplikt. 25  Denna handlingsplikt beror på att det i 

underlåtenhetssituationer finns det vissa förväntningar, grundade på sociala normer, som 

bestämmer huruvida någon kan hållas ansvarig för att ”inte ha gjort något”.26 Man brukar säga 

att om det finns en plikt att handla, medför en underlåtenhet att göra det ett 

skadeståndsansvar.27 Plikten att handla kan exempelvis grunda sig på avtal och särskilda 

lagbestämmelser.28   

 

Som huvudregel gäller att skadestånd utanför kontraktsförhållanden kräver en aktiv handling, 

vilket ställs till motsats mot skador som orsakats genom underlåtenhet.29 Detta beror på att 

man generellt sett inte vill pålägga enskilda individer en positiv handlingsskyldighet eftersom 

man inte i alltför hög utsträckning vill inskränka på individens frihet och personliga 

integritet.30 Det finns dock många exempel på undantag och situationer där en underlåtenhet 

har medfört ett skadeståndsansvar.  
 

 
                                                
25 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 207. 
26 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 208. 
27 Hellner & Radetzki Marcus, Skadeståndsrätt, s. 106. 
28 Till exempel 26 § väglagen, ”Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom 
underhåll, reparation och andra åtgärder”, eller kommunernas skyldighet att sanda och ta bort snö 
under vintertid.  
29 Se prop. 1972:5, s. 21. 
30 Schultz, Kausalitet - studier i skadeståndsrättslig argumentation, s. 550. 

I NJA 1973 s. 504 hade en verkstadsarbetare skadats under arbete vid 

en så kallad kantpress. HD konstaterade att arbetsgivaren hade 

underlåtit att lämna erforderliga instruktioner beträffande arbetet och 

genom underlåtenheten ansågs bolaget varit vållande till arbetarens 

skada och ålades därför skadeståndsansvar. 
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En handlingsplikt kan också aktualiseras, dels om en person har en anknytning till specifikt 

utpekade risker, dels om personen har en anknytning till någon eller något som utsätts för 

risker. I den första situationen rör det sig om en så kallad övervakningsgarant där det finns en 

skyldighet att avvärja faror från en specifik farokälla. Grundtanken är att det förutsätts att 

någon har en övervakningsplikt, till exempel en förälder som ansvarar för sitt barn. I den 

andra situationen rör det sig om en så kallad skyddsgarant där det istället finns en skyldighet 

att avvärja faror mot ett visst skyddsobjekt som skyddsgaranten har att skydda över. Ett 

exempel på detta är en läkare som åtagit sig att skydda sin patient.31  

 

Vid culpabedömningen i underlåtenhetssituationer görs inriktningen mot vilka specifika risker 

det funnits för vissa specifika förlopp, och därmed specifika handlingsalternativ för specifika 

handlingsplikter.32 Culpabedömningen görs vanligen genom en stegvis process där man först 

                                                
31 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 108. 
32 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 197. 

I NJA 1979 s. 129 hade en person skadats då han dök i vattnet från en 

brygga vid ett kommunalt friluftsbad. HD ansåg att kommunen hade 

att räkna med att badplatsen besöktes av många människor ”i olika 

åldrar och med skilda förutsättningar att kunna bedöma de risker som 

är förenade med dykning från bryggorna”. Kommunen hade därför en 

handlingsplikt att sätta ut lämpliga varningsskyltar. Kommunen 

ålades ett skadeståndsansvar för sin underlåtenhet att varna för 

riskerna med dykning från bryggorna. 

I NJA 2005 s. 443 hade en konkursförvaltare underlåtit att väcka en 

talan om återvinning och att höra staten såsom särskilt berörd 

borgenär i återvinningsfrågan. Staten väckte därför en 

skadeståndstalan mot konkursförvaltaren. HD konstaterade att 

underlåtenheten att höra staten före beslutet varit oaktsamt och 

förvaltaren blev skadeståndsskyldig enligt 17 kap. 1 § konkurslagen, 

beloppet jämkades dock till hälften med hänsyn till statens skyldighet 

att själv vidta åtgärder. 
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prövar de moment som riskerar att orsaka skada, riskfaktorerna. Därefter prövas 

skadefaktorerna, den skadebild som riskerar att uppstå om riskfaktorerna slår till. Sedan 

prövas handlingsalternativen, de åtgärder som kunnat medföra att riskerna för skada minskar. 

Slutligen prövas den subjektiva insikten, vad skadevållaren faktiskt hade insett, eller borde ha 

insett, om de redan konstaterade omständigheterna.33 

 

2.5. Bevisbörda och beviskrav  

 

När det råder osäkerhet kring huruvida ett visst rättsfaktum föreligger, ligger det på en av 

parterna är bära bevisbördan. Den part som har bevisbördan bär risken för att en viss 

omständighetens existens inte går att utreda i målet. Om bevisningen inte uppnår den den grad 

av styrka som är krävs i målet, kan domstolen inte heller lägga den omständigheten till grund 

för sin prövning.34 När en part bär bevisbördan måste denne lägga fram en tillräckligt stark 

bevisning för ett rättsfaktum för att detta ska kunna läggas till grund för domen. Misslyckas en 

part med att fullgöra sin bevisbörda förlorar denne också målet.35 Bevisskyldigheten för själva 

skadan ligger på den skadelidande.36 

 

Beviskravet fastställer i sin tur hur stark bevisning en part måste lägga fram för att ha fullgjort 

sin bevisbörda.37 För att ett rättsfaktum ska kunna läggas till grund för en dom måste 

bevisningen uppnå en tillräckligt hög grad av sannolikhet, beviskravet anger hur högt denna 

grad av sannolikhet ska ställas.38 Enligt den så kallade överviktsprincipen blir det avgörande 

vilken av parterna som kan framställa en något starkare bevisning än den andre parten. Även 

en mycket liten övervikt för den ena partens påstående blir avgörande för utgången enligt 

denna princip. Principen tillämpas dock mycket sällan då det i allmänhet gäller högre satta 

beviskrav.39  

 

 

                                                
33 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 212. 
34 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 77. 
35 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 79. 
36 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 338 samt NJA 2003 s. 619 på s. 639. 
37 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 81. 
38 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 16. 
39 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 78-79. 
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2.5.1. Bevisbörda och beviskrav för orsakssamband 

 

Vid culpaansvar är det en förutsättning för att skadeståndsskyldighet ska föreligga att det 

culpösa handlandet (eller underlåtenheten) har förorsakat skadan, det måste med andra ord 

finnas ett orsakssamband. I tvistemål gäller i princip att den part som har bevisbördan för ett 

visst sakförhållande också ska styrka att detta förhållande föreligger.40 HD har i flera 

avgöranden uttalat sig om vilken grad av bevisning som ska krävas av att en uppkommen 

skada har haft en viss angiven orsak. I praxis har det sedan länge etablerats ett beviskrav på 

”klart mera sannolikt”.  

 

 

                                                
40 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 154 samt exempelvis NJA 1991 s. 481 på s. 
485 f. 

I NJA 1977 s. 176 hade en bil sladdat över vägbanan och kolliderat 

med en bil som färdades i motsatt riktning, varpå föraren av den 

sladdande bilen avled av sina skador. Det visade sig senare att det 

fanns en grop i vägrenen som utgjorde en uppenbar risk för 

trafiksäkerheten. Dödsboet efter den avlidne föraren yrkade därför 

skadestånd av vägverket och hävdade att olyckan orsakats av att bilen 

kört ner i gropen. Vägverket gjorde i sin tur gällande att det kan 

finnas andra förklaringar till olyckan.  HD konstaterade att om 

orsaksförloppet som den skadelidande framfört framstår som klart 

mera sannolikt än det som motparten åberopat, bör den 

skadelidandes förklaring till orsaksförlopp läggas till grund för 

domstolens avgörande. Vägverket förpliktades härvid att utge 

skadeståndsersättning till dödsboet. 
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Klart mera sannolikt är ett lägre beviskrav är styrkt, men ett något högre ställt beviskrav än 

om en part ska göra ett påstående sannolikt.41 Samma beviskrav har också gjorts gällande i 

mål rörande ersättning enligt miljöskyddslagen (NJA 1981 s. 622) och i mål gällande 

produktskada (NJA 1982 s. 421).  

 

Det har blivit allt vanligare att domstolarna valt att ge bevislättnader till den bevisskyldige 

parten i skadeståndsrättsliga tvistemål. Ett vanligt bevissänkningsskäl som HD har godtagit 

har varit att partens svårigheter att framlägga en fullständig bevisning om att andra 

skadeorsaker varit uteslutna.42 I fall med komplicerade och svåröverskådliga händelseförlopp 

har beviskravet för orsaksfrågan sänkts, med hänsyn till hur stora bevissvårigheter den 

                                                
41 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 82. 
42 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 82. 

I NJA 1992 s. 113 hade en småföretagare efter ett påstått inbrott i sin 

butikslokal begärt ersättning från sitt försäkringsbolag. 

Försäkringsbolaget hävdade dock att inbrottet varit arrangerat och att 

det därmed inte förelåg någon skada som berättigar till ersättning. HD 

konstaterade att butiksinnehavaren har bevisbördan för påståendet att 

inbrottet hade förövats och att beviskravet bör bestämmas så, att det 

vid en helhetsbedömning ska framstå som klart mera sannolikt att 

ett försäkringsfall inträffat än att så inte är förhållandet. 

I NJA 1993 s. 764 hade två fastigheter drabbats av översvämningar 

sedan vatten trängt upp genom golvbrunnar i fastigheternas 

källarplan. Fastighetsägarnas försäkringsbolag, som drev en 

regresstalan mot kommunen, hävdade att vattnet trängt upp genom 

det kommunala spillvattennätet. Kommunen invände i sin tur att det 

istället varit dagvatten som trängt in genom källarens väggar och att 

kommunen därför inte ansvarade för skadan. HD konstaterade att 

försäkringsbolaget hade gjort sina påståenden klart mera sannolika 

än motpartens och att man därmed fullgjort sin bevisbörda. 

Kommunen blev därför ersättningsskyldig för skadorna. 
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skadelidande har mött i respektive fall.43 Ett annat skäl till att sänka beviskravet rörande 

orsakssambandet har varit parternas personliga förhållanden. I vissa konsumenträttsliga fall 

har det varit tillräckligt att den skadelidande gjorde sitt påstående mera antagligt än 

motpartens, vilket är ett lägre ställt beviskrav än klart mera sannolikt. Detta har motiverats 

med att konsumenter generellt sett har svårare att få fram utredning över komplicerade 

händelseförlopp än vad en näringsidkare har.44  

 

Vid behandlingen av orsaksfrågan tillämpar man ofta den så kallade differensmetoden för att 

avgöra om en viss effekt skulle ha uteblivit om skadevållaren hade agerat på ett annat sätt.45 

Genom att presentera ett hypotetiskt händelseförlopp, där den påstått ansvarsgrundande 

handlingen eller underlåtenheten uteblivit, kan man utreda om skadan i sådant fall också hade 

uteblivit. Om skadan i det hypotetiska händelseförloppet skulle ha uteblivit kan man 

konstatera att det är handlingen orsakat skadan. Även om det praktiskt sett är omöjligt att fullt 

ut bevisa ett hypotetiskt händelseförlopp, kan ett sådant trots allt vara behjälpligt vid 

utredningen kring sannolikheten att effekten hade uteblivit vid ett annat agerande.46  

 

2.5.2. Bevisbörda och beviskrav för oaktsamhet 

 

Bevisbedömningen över någons påstådda vårdslöshet är en annan än bedömningen över själva 

orsakssambandet, även om de båda bedömningarna ofta kan sammanfalla med varandra. Om 

någon exempelvis har kört långt över gällande hastighetsbegränsning på en väg, varpå denne 

krockat och orsakat skada, är det naturligt att dra slutsatsen att skadan inträffat till följd av 

personens vårdslöshet. I andra fall kan frågorna dock skilja sig betydligt mer åt. Enligt 

förarbeten och doktrin gäller som huvudregel att det ligger på den skadelidande att bevisa att 

oaktsamhet har förekommit. 47  Om den påstådde skadevållaren däremot vill åberopa 

ursäktande omständigheter ligger dock bevisbördan för dessa på honom. 48   

 

                                                
43 Se till exempel NJA 1981 s. 622 och NJA 1982 s. 421. 
44 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 79 samt HD:s uttalanden i NJA 1984 s. 501. 
45 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 381. 
46 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 127. 
47 Prop. 1975:12 s. 19-20; SOU 2004:50 s. 127; Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 335. 
48 Hellner & Radetzki, s. 141. 
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Bevisskyldigheten inriktar sig på den handling, eller de faktiska omständigheter som 

innefattar en oaktsamhet.49 När det är svårt att utreda huruvida ett vårdslöst handlande har 

orsakat en skada kan ibland bevistemat förändras i syfte att ge den skadelidande vissa 

bevislättnader. Ett exempel på detta är bestämmelserna om myndigheters ansvar för fel och 

försummelser enligt 3 kap. 2 § SkL. Den skadelidande måste i dessa fall endast visa att fel har 

förekommit, och om detta fel är tillräckligt allvarligt anses detta bero på oaktsamhet från 

myndighetens sida.50 

 

2.5.3. Bevisbörda och beviskrav i underlåtenhetssituationer 

 

Att utreda huruvida ett vållande har orsakat en viss skada är ofta en besvärlig utredningsfråga. 

Särskilt när det gäller frågan hur en underlåtenhet möter kravet på adekvat kausalitet för saken 

ofta med sig vissa bevissvårigheter. Vid en aktiv skadegörande handling är det vanligtvis 

något enklare att konstatera huruvida ett orsakssamband föreligger mellan den företagna 

handlingen och den uppkomna skadan, eftersom man då har en mer konkret situation att 

jämföra med. Vid en underlåtenhetssituation måste rätten istället göra en jämförelse med ett 

hypotetiskt händelseförlopp, där den skadevållande istället för att vara passiv hade vidtagit de 

åtgärder som den skadelidande hävdat att hen borde ha utfört. Detta för med sig vissa 

bevissvårigheter, eftersom den uppkomna skadan i ett underlåtenhetsfall teoretiskt sett skulle 

kunna ha motverkats av en mångfald olika alternativa handlingar. Domstolsprövningen berör 

inte alla potentiellt faremotverkande handlingar utan begränsar sig till de konkreta åtgärder 

som åberopats av den skadelidande. Detta på grund av att svaranden i målet måste få 

möjlighet att bemöta och försvara sig emot det som käranden åberopat.51 Käranden måste 

ange på vilket sätt svaranden borde ha agerat och presentera ett hypotetiskt händelseförlopp 

där skadevållaren hade vidtagit lämpliga åtgärder som hade förhindrat eller begränsat risken 

för den uppkomna skadan. Underlåtenheten måste knytas an som en utgörande orsak till den 

uppkomna skadan.  

 

När en domstol slagit fast att det föreligger en vårdslös underlåtenhet kan den skadelidandes 

handlande under tiden före den skadeståndsgrundande passiviteten visa hur den skadelidande 

                                                
49 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 316. 
50 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 318. 
51 Den processuella kontradiktionsprincipen, se rättegångsbalken (RB) 17 kap. 3 §. 
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skulle ha handlat om skadevållaren hade fullgjort sin handlingsplikt. Detta tydliggjordes i 

NJA 2013 s. 1210 där staten ålades skadeståndsskyldighet mot en enskild som hade ansökt 

om att Försäkringskassan skulle ändra hennes sjukpenninggrundande inkomst. 

Försäkringskassan hade inte upplyst henne om hennes rätt att ansöka om sjukbidrag, trots att 

hon inkommit med två läkarintyg som föreslog att hon skulle beviljas detta. HD ansåg, med 

hänsyn till innehållet i läkarintygen samt på grund av övriga omständigheter, att det stod klart 

att den skadelidande skulle ha ansökt om sjukbidrag om Försäkringskassan hade upplyst 

henne om att det fanns en sådan möjlighet. Dessutom talade utredningen i målet starkt för att 

hennes ansökan också hade kommit att beviljats. HD slog därför fast att Försäkringskassans 

oaktsamhet att upplysa om den aktuella förmånen hade orsakat den skadelidande att gå miste 

om sjukbidraget. 

 

Om underlåtenheten inte innefattar någon försumlighet föreligger inget skadeståndsansvar, 

varför domstolen i ett sådant fall inte heller behöver ta ställning till orsakssambandet. 52 

 

3. LANDSKRONAFALLET 

 

3.1 Bakgrund 
 

I november 2002 beslutade BUP i Lund att skriva ut en vid tidpunkten 13 år gammal flicka. I 

avvaktan på placering i ett så kallat § 12-hem53 eller ett HVB-hem beslutade socialnämnden 

att flickan skulle placeras hemma hos sin mamma. Flickan hade trots sin ringa ålder redan en 

lång dokumenterad historik av rymningar, skadegörelse och anlagda bränder. Hon hade 

diagnostiserats med en autismspektrumstörning samt med schizofreni och bedömdes som 

latent farlig för både sig själv och för sin omgivning, bland annat till följd av sin fixering vid 

eld. Den 3 december 2002 begav sig flickan in till Landskrona centrum där hon anlade en 

brand som sedermera ödelade flera större byggnader.  

 

Försäkringsbolagen för butiksinnehavarna och fastighetsägarna i de brandhärjade 

byggnaderna väckte talan mot Landskrona kommun med krav på skadeståndsersättning för de 

försäkringsersättningar de utgett till sina försäkringstagare.  

                                                
52 Se NJA 1976 s. 1. 
53 Med detta avses ett särskilt hem för barn- och ungdomsvård, se 12 § LVU.  
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3.2 Tingsrättens bedömning 

 
Tingsrätten börjar med att kortfattat gå igenom de allmänna förutsättningarna för 

skadeståndsrättsligt ansvar och konstaterar att bristande tillsyn över barn betraktas som en 

särskild form av vållande jämlikt 2 kap. 1 § SkL samt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken 

(1949:381). För att bedöma huruvida kommunen är skadeståndsskyldig i enlighet med 

bestämmelsen i 2 kap. 1 § SkL måste rätten först avgöra om det var kommunen eller modern 

som ansvarade för tillsynen över flickan under den tid som hon var placerad hos sin moder. I 

förarbetena stadgas följande beträffande vårdnadshavarens skadeståndsansvar: 

”vårdnadshavarens skadeståndsansvar gäller fullt ut, om barnet finns hos vårdnadshavaren 

trots att det är omhändertaget för samhällsvård”. 54  Detta skulle kunna tolkas som att 

skadeståndsansvaret för flickans handlingar i det här fallet ska ligga på modern i och med att 

hon befann sig i hennes vård vid tidpunkten för skadornas uppkomst. Tingsrätten konstaterar 

dock att det inte är fullt så enkelt och att uttalandena i förarbetena inte kan läsas isolerat utan 

måste istället ses i ljuset av syftet med hela LVU. Det åligger socialnämnden att i enlighet 

med 11 § första stycket LVU bestämma hur vården av den unge ska anordnas och var barnet 

ska vistas under vårdtiden. När socialnämnden fattade beslut om att omhänderta flickan i 

enlighet med LVU trädde de också in vid sidan om eller istället för vårdnadshavaren, och 

därmed medföljde också en uppsiktsplikt. Tingsrätten konstaterar vidare att beslutet att 

placera flickan i det egna hemmet inte gjordes på grund av vårdmässigt motiverade skäl på det 

sätt som avses i 11 § andra stycket LVU, utan snarare gjordes i brist på andra alternativ. På 

samma sätt som en vårdnadshavare som, utan att ha visat tillräckligt med ansvarsfullhet 

placerat sitt barn hos en annan person, fortfarande har ett ansvar för barnet torde det enligt 

tingsrätten också varit lagstiftarens syfte att detsamma ska gälla då det är en kommun som 

placerat barnet i fråga. Därför konstaterade tingsrätten att kommunen i det här fallet haft ett 

tillsynsansvar för flickan vid tidpunkten då bränderna anlades och att de därmed var 

ersättningsskyldiga gentemot försäkringsbolagen. 

 

 

 

 
                                                
54 Se prop. 1993/94:57 s. 27. 
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3.3 Hovrättens bedömning 

 
Hovrätten konstaterar för det första att socialnämndens beslut att placera flickan i moderns 

hem var en myndighetsutövning och frågan därför ska prövas med tillämpning av 3 kap. 2 § 

SkL.55 Vidare var hovrätten överens med tingsrättens bedömning att det var kommunen som 

hade tillsynsansvaret över flickan trots placeringen hos modern, och att placeringsbeslutet i 

sig inte motiverades av vårdmässiga skäl utan snarast gjordes i brist på alternativa lösningar. 

Detta innebar att kommunens placeringsbeslut skett i strid mot bestämmelserna i 11 § LVU.  

 

Kommunen hävdade att det fanns en överenskommelse mellan kommunen och BUP 

innefattande att flickan skulle få stanna kvar hos BUP tills dess att de hittat en lämplig 

placering åt henne, och att det var BUP som bröt denna överenskommelse när de skrev ut 

flickan innan en sådan placering hade hittats. Följden av detta blev att flickan istället 

placerades hos sin moder. Hovrätten fann det dock ej styrkt att någon sådan överenskommelse 

faktiskt hade funnits. Vidare hävdade kommunen att placeringen hos modern skett med 

inrådan från BUP, men inte heller detta fann hovrätten styrkt. Precis som tingsrätten 

konstaterade hovrätten att det fanns omfattande dokumentation som styrker att kommunen 

varit väl medvetna om flickans vårdbehov och hennes fara för sig själv och sin omgivning 

samt hennes behov av tillsyn. Ingenting som har lagts fram i målet visar på att flickans behov, 

rymningsbenägenhet och farlighet hade minskat.  

 

Hovrättens slutsats av det ovanstående är att kommunen har brustit i sin tillsynsplikt i 

samband med placeringsbeslutet och att de därmed gjort sig skyldiga till 

skadeståndsgrundande oaktsamhet. Vad gäller den adekvata kausaliteten har kommunens 

goda kännedom om flickans problematik och farlighet inneburit att ställningstagandet att 

placera flickan på en plats där tillsynen var otillräcklig var en medveten risk som kommunen 

valde att ta.  Hovrätten konstaterar att branden var en klart förutsebar följd av 

placeringsbeslutet och att skadeståndsskyldigheten heller inte kan falla bort på grund av 

normskyddsläran.  

                                                
55 Försäkringsbolagen hade i första hand grundat sin talan på 2 kap. 1 § SkL, det framgår dock av prop. 
1972:5 s. 533 att ”Det allmännas ansvarighet för sådan skada är uttömmande reglerad i sistnämnda 
paragraf. Denna är tillämplig så snart fråga är om skada uppkommen genom fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning, oavsett om skadan har vållats av arbetstagare i det allmännas tjänst, av organ 
för staten eller kommunen”.  
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3.4 Högsta domstolens bedömning 

 

HD börjar med att konstatera att, för att det ska vara möjligt att kommunen ska vara 

skadeståndsskyldiga gentemot försäkringsbolagens försäkringstagare, krävs att socialnämnden 

har åsidosatt en norm som ålagt dem att i tredje mans intresse vidta åtgärder för att förhindra 

att skador uppstår. Det krävs också att avvikelsen från den aktuella normen varit oaktsam och 

att det finns ett adekvat orsakssamband mellan socialnämndens beteende och den aktuella 

skadan.  

 

Emellertid kan socialnämndens beslut att placera flickan hos sin mamma inte i sig föranleda 

ett skadeståndsansvar mot de drabbade försäkringstagarna.  Nämndens beslut har fattats med 

stöd av LVU och enligt den lagens bestämmelser är det barnets vårdbehov som ska bestämma 

vilka insatser som ska genomföras. 56  Lagens skyddsändamål omfattar alltså inte tredje mans 

behov av skydd. Detta innebär att intressen hos tredje man inte får beaktas som en del i 

bedömningen om vad som ska vara bäst för barnet, även om de båda intressena givetvis kan 

sammanfalla med varandra.57  Ett oaktsamt åsidosättande av skyldigheterna i LVU kan därför 

inte läggas till grund för ett skadeståndsansvar mot tredje man.  

 

Frågan är då huruvida kommunen har haft en plikt att i annans, i detta fall 

försäkringstagarnas, intresse motverka skada. Huvudregeln är att det inte finns någon 

skyldighet för utomstående att försöka motverka förverkligandet av en skada.  Det kan 

däremot föreligga särskilda omständigheter som föranleder en sådan plikt, exempelvis en 

särskild anknytning till skadan58, förekomsten av särskilt lagstöd59 eller en vårdnadshavares 

plikt att motverka att barn orsakar skada60.  Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet att ha 

uppsikt över barnet under vårdtiden och ska också vidta de åtgärder som krävs för att hindra 

att barnet skadar sig själv eller andra.61 Att fickan i det här fallet var placerad hos sin 

                                                
56 11 § andra stycket LVU. 
57 Prop. 1979/80:1, del B, s. 366. 
58 Se till exempel NJA 1979 s. 129, ”Badbryggan” och NJA 1981 s. 683, ”Trappstenskanten”. 
59 Se till exempel Arbetsmiljölagen (2002:585) 3 kap. 2 §. 
60 Vårdnadshavare har en särskild uppsynsplikt med syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon 
annan, se FB 6 kap. 2 §. Detta följer av vårdnadshavarens tillsynsansvar, se prop. 1993/94:57 s. 19 f. 
61 Se 11 § andra stycket LVU samt prop. 1979/80:1, del A, s 596. 
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vårdnadshavare vid tillfället för skadans uppkomst innebar inte att socialnämndens fritogs 

från sin uppsynsplikt över henne.  Nämnden hade därtill en uppsiktsplikt över att fickans 

mamma utövade den uppsikt som hon i sin tur tagit på sig.  HD slog fast att socialnämnden i 

denna situation var skyldig att i tredje mans intresse utöva särskild tillsyn över flickan och 

vidta åtgärder för att motverka risken för att barnet skadar sig själv eller andra. Detta med 

anledning av nämndens goda kännedom om flickans historik och den föreliggande faran för 

att hon skulle kunna komma att anlägga bränder.  

 

Efter det att HD konstaterat det ovanstående fortsätter domstolen att utreda underlåtenhet som 

grund för skadeståndsskyldighet ur allmänna termer.62 För att ett skadestånd på grund av en 

underlåtenhet ska utgå krävs det att underlåtenheten möter kravet på kausalitet. Det ska med 

andra ord gå att visa på ett tillräckligt starkt orsakssamband. Vid en sådan bedömning riskerar 

det att uppstå vissa bevissvårigheter enär det hypotetiska händelseförloppet i en 

underlåtenhetssituation utgörs av alla de handlingar som skulle hindrat eller motverkat farans 

förverkligande, jämfört med en situation med ett aktivt handlande då jämförelsen istället görs 

mot att den skadegörande handlingen inte företogs. Alltså måste den skadelidande i en 

underlåtenhetssituation ange ett aktivt handlande som hen anser att skadevållaren borde ha 

utfört istället för den påstådda underlåtenheten. En bedömning i underlåtenhetsfall är därför 

ofta svårare att genomföra än bedömningar i situationer med ett aktivt handlande. Vidare är 

det också svårt att i efterhand bevisa att ett visst aktivt handlande med säkerhet skulle 

förhindrat den uppkomna skadan.  

 

HD konstaterar att bevissvårigheterna bör medföra vissa bevislättnader för den skadelidande. 

För att ett underlåtenhetsansvar ska föreligga bör det i regel finnas en plikt att handla, redan 

om handlingen är påtagligt faremotverkande, och den skadelidande har att visa på ett sådant 

lämpligt handlande. Följden av dessa bevislättnader blir att frågorna om kausalitet och 

oaktsamhet kommer att överlappa varandra.  

 

Hur stor bevislättnaden ska vara i varje enskilt fall beror främst på skyddssyftet med den 

åsidosatta normen, den handlingspliktiges närhet eller anknytning till skadan samt 

faresituationen som sådan. I det här fallet innebär bevislättnaderna att försäkringsbolagen, för 

                                                
62 Se domen s. 44, ”Allmänt om underlåtenhet som grund för skadeståndsansvar”. 
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att kommunen ska påläggas skadeståndsansvaret, endast måste visa att socialnämnden har 

underlåtit att vidta någon möjlig åtgärd som hade varit påtagligt faremotverkande.  

 

HD slår fast att utredningen i målet inte har kunnat visa att de uppsiktsåtgärder som 

försäkringsbolagen har gjort gällande att socialnämnden borde ha vidtagit skulle vara vare sig 

möjliga och påtagligt faremotverkande. Det finns nämligen inte tillräckligt med underlag för 

att det ska vara möjligt för rätten att göra en sådan bedömning. Bristen i 

bedömningsunderlaget beror på att socialnämnden inte har utfört en adekvat skriftlig 

utredning i samband med att de tog beslut om att placera flickan hos sin mamma. 63 Med 

hänsyn till den överhängande faran för att flickan skulle komma att orsaka omfattande 

skadegörelse borde nämnden ha gjort en utvärdering över flickans behov och hur den 

föreliggande faran kunde motverkas. Eftersom en sådan utredning aldrig utfördes ska 

kommunen ha de bevismässiga nackdelarna av oklarheterna i utredningen.  

 

Slutligen konstaterar HD att resultatet av bevisvärderingen blev att kraven på kausalitet och 

oaktsamhet är uppfyllda. Att flickan skulle komma att anlägga den ifrågavarande branden var 

inte en osannolik konsekvens av den bristande uppsynen och således är också kravet på 

adekvans uppfyllt. Underlåtenheten att hålla flickan under tillräcklig uppsikt var 

ansvarsgrundande och följaktligen förklarades Landskrona kommun skyldig att utge 

skadeståndsersättning till försäkringsbolagen. 

 

3.5 Analys 

 
HD:s uttalanden i Landskronadomen anses av många vara kontroversiella.64 Domen är 

mycket betydelsefull i och med HD:s allmänna resonemang som utgör en förändring i synen 

på underlåtenhetsansvaret och på grund av att det i domskälen etableras nya riktlinjer för 

bedömningen av ansvar i underlåtenhetssituationer i stort.65 HD har medvetet formulerat sig i 

mycket allmänna termer rörande de generella principerna kring underlåtenhetsansvaret och 

därför är det svårt att tolka domen på något annat sätt än att avsikten är att syftet är att den ska 

                                                
63 Socialnämnden har en dokumentationsskyldighet, se Socialtjänstlagen (2001:453) 5 och 11 §§. 
64 Se t.ex. Schultz, Några frågor i kommersiell avtalsrätt, SvJT 2013, s. 1030 och Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 190. 
65 Schultz, Några frågor i kommersiell avtalsrätt, SvJT 2013, s. 1030. 
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vara prejudicerande för underlåtenhetsansvaret i allmänhet. 66  I domskälen tar rätten upp och 

resonerar kring flera sedan länge centrala principer inom den svenska skadeståndsrätten och 

drar upp nya riktlinjer som avviker från den traditionella skadeståndsrättsliga konstruktionen 

kring förutsättningar för underlåtenhetsansvaret. Det förs bl.a. ett resonemang kring 

bevislättnaderna som ska gälla i underlåtenhetssituationer, varvid HD konstaterar att det till 

följd av att det föreligger vissa bevissvårigheter vid kausalitetsprövningen i 

underlåtenhetssituationer numera ska föreligga vissa bevislättnader för den skadelidande 

parten. Argumentationen som HD använder sig av utgår ifrån att det föreligger en risk för 

skada, och att den som är skyldig att motverka en sådan risk har underlåtit att handla. Enligt 

de nya riktlinjerna gäller numera att skadelidande i en underlåtenhetssituation endast har att 

visa på ”ett möjligt och lämpligt skadereducerande handlande”, jämfört med att istället 

behöva visa att ett visst handlande med säkerhet skulle ha förhindrat skadan. 67 Den praktiska 

innebörden av resonemanget blir att någon faktisk kausalitet inte behöver bevisas.68 HD 

avviker härmed från den traditionella skadeståndsrättsliga konstruktionen och konstaterar att 

en särskild ansvarsmodell ska gälla vid underlåtenhetssituationer i jämförelse med situationer 

med ett aktivt handlande.  

 

I domen berör rätten också det komplicerande faktum att ett flertal olika handlingar potentiellt 

skulle kunna tänkas motverka den uppkomna skadan. Det är käranden som är skyldig att inför 

rätten åberopa ett aktivt handlande som borde ha utförts av svaranden. I Landskronamålet 

hade de skadelidande försäkringsbolagen gjort två alternativa åberopanden.69 För det första 

åberopades att socialnämnden borde ha sett till att det dygnet runt funnits övervakning kring 

flickan. HD ansåg dock att det var oklart hur en sådan övervakning skulle ha utformats och 

konstaterade att det saknades utredning kring huruvida det vore möjligt och lämpligt med en 

sådan avancerad övervakning.  Det saknades också underlag för att rätten skulle kunna 

bedöma effektiviteten av åtgärderna samt huruvida dessa skulle innebära ett för stort ingrepp i 

flickans integritet.70 För det andra gjordes gällande att socialnämnden borde ha sett till att det 

tillgodosågs en fast struktur och stabilitet för flickan, bl.a. genom utökad tid med en 

                                                
66 Se domens rubriksättningar, t.ex. ”Allmänt om när det föreligger en plikt att i annans intresse 
motverka skada” och ”Allmänt om underlåtenhet som grund för skadeståndsansvar”. 
67 HD:s dom p. 43 och 44.   
68 Schultz, Några frågor i kommersiell avtalsrätt, SvJT 2013, s. 1030. 
69 HD:s dom p. 40 och 48. 
70 HD:s dom p. 49. 
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stödperson. Även här kunde rätten konstatera att det saknas underlag för att den skulle kunna 

göra en bedömning. Till följd av vagheten i de åberopade åtgärderna ansågs de inte kunna 

utgöra ett tillräckligt starkt underlag för att rätten skulle kunna konstatera att de påtagligt 

skulle ha motverkat den föreliggande faran.71   

 

Att framföra alltför vaga och allmänna åberopanden kan innebära en stor nackdel för 

kärandesidan då detta kan leda till sådana utredningsbrister att talan kan komma att ogillas. I 

Landskronamålet skedde dock inte detta utan käranden vann tvisten i HD, eftersom 

bevisbördan i målet hade kastats om. Resultatet av socialnämndens bristande dokumentation 

och avsaknad av en god utredning kring potentiellt faremotverkande åtgärder blev att HD 

konstaterade att de inte utvärderat faresituationen på ett godtagbart sätt. Till följd av detta 

valde rätten att ställa upp en presumtion för att ett beslut som hade tillkommit i den ordning 

som borde ha skett skulle ha lett till att en tillräckligt faremotverkande handling hade beslutats 

och genomförts.72 Kommunen fick de bevismässiga nackdelarna av att det inte gick att 

kartlägga vad som eventuellt hade kunnat göras för att reducera risken för skadan och rätten 

motiverade beslutet med att kommunen annars skulle få en fördel av att nämnden inte utförde 

dokumenterad utvärdering av faresituationen.  

  

En slutsats som kan dras av rättens resonemang i denna del är att käranden genom att åberopa 

vaga hypotetiska åtgärder kan välja att göra det mer ofördelaktigt för motparten, eftersom 

kommunen istället för att behöva motbevisa en konkret angiven faremotverkande åtgärd nu 

fick en mycket mer vidsträckt motbevisningsskyldighet. Det är domstolen själv som avgör 

vilken av parterna som ska bära bevisbördan, detta följer av principen jura novit curia, 

domstolen känner rätten. Eftersom det ofta blir helt avgörande för målets utgång vilken part 

som ska bära bevisbördan är det också av stor vikt att frågan tas upp under rättegången och att 

domstolen vid behov också driver processledning. 73 

 

Att i efterhand bevisa att en viss handling, som inte företagits, hade föranlett ett annat resultat 

en det som har uppkommit är naturligtvis svårt att göra. HD konstaterade i Landskronadomen 

att orsakssambandet i en underlåtenhetssituation inte kan avgöras på en objektiv grund, utan 

                                                
71 HD:s dom p. 51. 
72 HD:s dom p. 60. 
73 Se Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, SvJT 2014, 
s. 374. 
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underlåtenhetens betydelse för den uppkomna skadan måste istället bedömas efter huruvida 

själva underlåtenheten var oaktsam. Innebörden blir därmed att frågorna om kausalitet och 

oaktsamhet överlappar varandra.74 I domen uttalade sig också HD om de svårigheter som 

uppkommer i bevishänseende när man gör en jämförelse mellan en tänkt handling och dess 

möjliga, men inte inträffande, skadeförhindrande effekt.   Eftersom det föreligger så pass stora 

bevissvårigheter för den skadelidande att visa på orsakssambandet i en underlåtenhetssituation 

slog HD fast att vissa bevislättnader bör gälla i de fall där en underlåtenhet påstås ha orsakat 

en skada. Den skadelidande i en underlåtenhetssituation behöver endast åberopa påstått 

underlåtna åtgärder och lämpliga farereducerande handlingar för att uppfylla beviskraven. 

För att motparten ska undgå skadeståndsansvar måste denne istället visa att de av den 

skadelidande åberopade åtgärderna inte skulle ha hjälpt.  

 

Sammanfattningsvis kan man av dra tre slutsatser kring hur Högsta domstolen numera anser 

skadestånd i underlåtenhetsfall ska behandlas: 

 

1. Den skadelidande i en underlåtenhetssituation ska ha vissa bevislättnader. Hur stora 

dessa ska vara beror främst på skyddssyftet med den åsidosatta normen, den 

handlingspliktiges närhet eller anknytning till skadan samt faresituationen som sådan. 

 

2. Bevislättnaderna kan innebära att den skadelidande inte behöver bevisa att en konkret 

handling från skadevållaren hade förhindrat skadans uppkomst. Det är tillräckligt att 

man visar på ett lämpligt, påtagligt faremotverkande handlande som borde ha utförts. 

Innebörden blir att frågorna om kausalitet och oaktsamhet överlappar varandra. 

 

3. Finns det brister i bedömningsunderlaget som beror på att skadevållaren har utfört en 

bristfällig utredning ska den samme också lida den bevismässiga nackdelen av detta. 

Bevisbördan kan med andra ord kastas om. 

 

 

 

 

 

                                                
74 NJA 2013 s. 145, p. 43. 



 29 

4. RÄTTSFALL 

 
Sedan Landskronadomen meddelades av Högsta domstolen i mars 2013 har domen fram till 

och med den 30 juli 2015 omnämnts i elva andra domar från Sveriges domstolar.75 För en 

översikt listas samtliga dessa avgöranden i tabellen nedan. De avgöranden där särskild vikt 

har lagts vid Landskronadomen, och därmed är av större intresse inom ramen för den här 

uppsatsen, behandlas därefter mer ingående i kommande avsnitt.  
 

                                                
75 Kartläggningen har skett genom databassökningar på Karnov där samtliga domar från såväl Högsta 
domstolen, hovrätterna samt tingsrätterna från och med den 1 januari 2013 ska finnas med, dock med 
undantag för familjerättsliga mål samt så kallade småmål (FT-mål).  

MÅL NR DOMSTOL RÄTTSFRÅGA LANDSKRONADOMENS 
RELEVANS I MÅLET 

NJA 2014 s. 272 Högsta 

domstolen 

Revisors 

skadeståndsansvar mot 

annan än bolaget på 

grund av brister i 

revisionen av en 

årsredovisning. 

Vid kausalitetsprövningen i 

målet tog HD upp 

Landskronadomen och 

resonerade kring 

tillämpningen av domens 

riktlinjer kring 

bevislättnader i 

underlåtenhetssituationer. 

Domen behandlas nedan 

under avsnitt 4.2.  

NJA 2013 s. 842 Högsta 

domstolen 

Statens 

skadeståndsansvar på 

grund av felaktigt 

påförd 

miljösanktionsavgift. 

HD hänvisar härvid till 

Landskronadomen och 

tillämpar dess riktlinjer 

kring den 

skadeståndsrättsliga 

betydelsen av att en 

beslutssituation 

dokumenteras. Domen 

behandlas nedan under 

avsnitt 4.3.1. 
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NJA 2013 s. 1210 Högsta 

domstolen 

Statens 

skadeståndsansvar på 

grund av oaktsamhet 

att inte upplysa en 

enskild som ansökt om 

att Försäkringskassan 

skulle ändra hennes 

sjukpenninggrundande 

inkomst om 

möjligheten att söka 

sjukbidrag. 

HD konstaterade att en 

myndighet kan bli 

skadeståndsansvarig för 

underlåtenhet, men att det då 

krävs att myndigheten haft 

en skyldighet att handla. 

Härvid hänvisar HD till flera 

andra domar, bl.a. 

Landskronadomen.  Vidare 

konstaterar HD att, för att 

skadan ha vållats ”vid” 

myndighetsutövning betyder 

att den endast behöver stå i 

ett visst närmare 

sammanhang med 

myndighetsutövningen. 

Även här hänvisar man till 

Landskronadomen samt ett 

flertal domar.  

T 3967-13 Svea hovrätt Statens 

skadeståndsansvar på 

grund av fel och 

brister i en 

mordutredning som 

påstods orsakat en 

flickas död, eftersom 

gärningsmannen inte 

kunde gripas innan 

han begick ytterligare 

ett mord. 

Hovrätten konstaterade att 

de bevislättnadsregler som 

etablerats genom 

Landskronadomen också 

skulle tillämpas vid 

bedömningen av 

orsakssambandet i detta mål. 

Domen behandlas nedan 

under avsnitt 4.2.3. 
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T 9957-12 Svea hovrätt Revisors 

skadeståndsansvar på 

grund av brister i en 

revisions- och 

förvaltningsberättelse. 

Hovrätten hänvisade till 

Landskronadomen och 

tillämpade de 

bevislättnadsregler som 

fastslagits där. Domen 

behandlas nedan under 

avsnitt 4.3.3. 

T 4207-10 Hovrätten för 

Västra Sverige 

Revisors 

skadeståndsansvar mot 

konkursbo på grund av 

redovisning som skett 

i strid med god 

revisionssed samt 

vårdslös revision. 

Hovrätten tillämpade 

omfattande bevislättnader 

med hänvisning till 

Landskronadomens 

uttalanden kring 

bevislättnader i 

underlåtenhetssituationer. 

Domen behandlas nedan 

under avsnitt 4.1.  

B 1581-14 Göta hovrätt Egenmäktighet med 

barn genom 

överträdelser av en 

LVU-dom. 

En fråga i målet var vem 

som vårdade en flicka då 

hon var omhändertagen 

enligt LVU. Mamman 

hävdade att det var hon som 

vårdade dottern, eftersom de 

båda bodde i ett separat 

hushåll på LVU-boendet och 

då det var hon som skötte 

den dagliga omvårdnaden. 

Hovrätten hänvisade dock 

till Landskronadomen och 

konstaterade att som vårdar 

någon enligt LVU är 

socialnämnden. 
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T 7288-13 Stockholms 

tingsrätt 

Statens 

skadeståndsansvar 

med anledning av att 

en intagen på ett 

fängelse blivit 

allvarligt misshandlad 

av andra interner.  

Anstalten ifråga hade 

till följd av bristande 

rutiner misslyckats att 

förhindra 

misshandeln. 

I domskälen hänvisar 

tingsrätten till 

Landskronadomens 

uttalanden kring normskydd 

och adekvat orsakssamband. 

Tingsrätten konstaterar att 

normskyddet här riktar sig 

mot att skydda intagna 

personer från att skadas och 

rätten gjorde bedömningen 

att misshandeln hade kunnat 

undvikas eller avbrytas om 

anstalten hade följt gällande 

regler.  

B 571-15 Blekinge 

tingsrätt 

Skadegörelsebrott 

samt enskilt anspråk 

om skadestånd med 

anledning av de 

uppkomna 

sakskadorna.  

Den tilltalade, som var 

minderårig och 

omhändertagen enligt LVU, 

hävdade att 

skadeståndsanspråket var 

riktat mot fel part och 

hänvisade till 

Landskronadomen där det 

var kommunen som hållits 

skadeståndsskyldiga. 

Tingsrätten konstaterar dock 

att det inte rör sig om något 

strikt ansvar för vårdgivarna 

samt att det inte förelegat 

någon försumlighet i det 

aktuella fallet. Invändningen 

avslogs därför.  
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Nedan följer en något mer utförlig genomgång av de, enligt mitt tycke, mest relevanta målen 

som kommit i kölvattnet av Landskronadomen. En särskild fokus kommer härvid läggas vid 

de två mycket uppmärksammade målen i Prosolvia och BDO. Detta dels med anledning av 

T 389-13  Västmanlands 

tingsrätt 

Skadeståndsanspråk 

med anledning av flera 

skador, bland annat en 

grannes lösgående 

katter som hade 

urinerat på den 

kärandes silkesmattor 

(se 1 § lagen 

[2007:1150] om 

tillsyn över hundar 

och katter). 

Tingsrätten konstaterade att 

kattägare har ett 

underlåtenhetsansvar.  

Rätten hänvisar härvid till 

Landskronadomen och slår 

fast att det krävs att den 

skadelidande anger ett aktivt 

handlande som den påstådde 

skadevållaren borde ha 

utfört. Några sådana 

åtgärder hade inte åberopats 

i det här fallet, varför talan 

ogillades i denna del. 

T 14218-14 Stockholms 

tingsrätt 

Statens 

skadeståndsansvar 

med anledning av 

påstådd skattepåföring 

utan stöd i lag samt 

felaktig och försumlig 

handläggning. 

Den klagande hänvisade, via 

ett utdrag från NJA 2013 s. 

842, till Landskronadomen 

och dess uttalanden kring 

kravet på dokumentation av 

att ett beslut tillkommit i 

god ordning vid 

bedömningen om 

skadeståndsrättsligt ansvar 

föreligger. Rätten 

konstaterar endast kort det 

inte har gått att styrka att det 

begåtts några fel som kan 

föranleda 

skadeståndsskyldighet. 
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den stora debatt som följt efter de båda domarna meddelats, dels på grund av domarnas 

direkta påverkan av Landskronadomen och på grund av domarnas relevans för synen på den 

skadeståndsrättsliga underlåtenhetsbedömningen.  

 

4.1. Prosolvia76 

 

4.1.1. Bakgrund 

 

Prosolvia startade som ett fåmansbolag under 1988. Bolaget var ursprungligen ett 

konsultbolag som verkade inom datorstödd interaktiv visuell simulering. Bolaget var mycket 

framgångsrikt och expanderade snabbt. Under 1990-talet började bolaget utveckla egna 

programvaror, till en början mindre applikationsprogram men så småningom bestämde sig 

man sig för att börja utveckla egna stora program. Detta krävde stora mängder kapital som 

bolaget planerade att införskaffa sig genom en börsintroduktion kombinerat med en 

nyemission. 1997 börsintroducerades bolagets aktier på Stockholms fondbörs. Aktien blev 

mycket framgångsrik och redan efter ett knappt år hade bolagets börsvärde stigit från 1,4 

miljarder kr till 4,8 miljarder kr. Prosolvia hade ett mål om att ytterligare kunna nå ut med sin 

verksamhet genom att skapa försäljningskanaler runt om i världen tillsammans med lokala 

samarbetspartners genom så kallade Competence Centers, kompetenscenter, och inledde 

därför ett samarbete med Industrifonden. 

 

Under slutet av 1997 började bolaget få vissa problem. Försäljningen hade gått sämre än vad 

man hade räknat med och bolaget kunde inte ställa säkerhet för nya lån. I massmedia 

framfördes kritiska röster som gjorde gällande att bolaget försökt blåsa upp den egna 

omsättningen och felaktigt fakturerat sina kunder i förtid. Efter en våg av negativ publicitet 

föll bolagets börsvärde och likviditeten blev allt mer ansträngd. Ytterligare en nyemission 

planerades till december 1998 och planer togs fram om att genomföra en rekonstruktion där 

delar av verksamheten skulle försäljas i ett försök att rädda bolaget. Styrelsen drog dock 

tillbaka förslaget om nyemission och den 28 december 1998 ansökte bolaget om sitt eget 

försättande i konkurs.  

 

                                                
76 Hovrätten för Västra Sverige dom 2013-08-15 i mål T 4207-10. 
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Vid en granskning av Prosolvias redovisning anmärkte konkursboet på hur bolagets och dess 

dotterbolags redovisning hade skötts i samband med affärshändelser rörande försäljningen av 

ovan nämnda kompetenscenter. Konkursboet ansåg att redovisningen i väsentliga delar avvek 

från lag och god redovisningssed och att revisorn inte hade upptäckt, eller underlåtit att 

rapportera, de väsentliga bister som förelåg. Den totala avvikelsen från god redovisningssed 

för 1997 uppgick enligt konkursboet till 128 miljoner kr. Genom att konstruera en lång 

orsakskedja hävdade konkursboet att revisonen varit vårdslös och att Prosoliva till följd av 

detta fått negativ publicitet och lidit en förtroendeförlust, fått problem och blivit oförmögen 

att betala sina skulder. Detta ledde i sin tur till att bolaget tvingades försättas i konkurs. 

Konkursboet lade fram ett hypotetiskt händelseförlopp, i vilket revisorn hade anmärkt på 

intäktsperiodiseringen, och gjorde gällande att om så hade skett hade Prosoliva överlevt och 

inte behövts försättas i konkurs. Prosolvias ansvariga revisionsbyrå, Öhrlings, bestred 

konkursboets talan i samtliga delar och invände i sin tur att bolaget tvingats gå i konkurs till 

följd av svårigheter med försäljningen av sina produkter.  

 

Det är den skadelidande, i det här fallet konkursboet, som har bevisbördan för sitt påstående 

att redovisningen inte skötts i enlighet med lag och god revisionssed.  

 

4.1.2. Tingsrättens bedömning 
 

Tingsrätten ställde som första instans i målet upp det i rättspraxis sedan länge etablerade 

beviskravet ”klart mera sannolikt”. För att ersättningsskyldighet ska föreligga måste 

konkursboet göra sitt hypotetiska händelseförlopp klart mera sannolikt än det som 

presenterades av Öhrlings. Då konkursboet inte förmådde att göra detta ogillade tingsrätten 

käromålet. Målet överklagades därefter till hovrätten.  

 

4.1.3. Hovrättens bedömning 
 

Hovrätten kunde konstatera att Prosolvias redovisning av sina intäkter och kundfordringar 

varit felaktiga i den utsträckning som konkursboet påstått och att redovisningen därmed stred 

mot god revisionssed. Redovisningen av intäkterna hade skett för tidigt och man hade inte 

beaktat principen om att redovisningen ska utgöra en rättvis bild av bolagets resultat och 

ställning. Rätten påpekade också att detta sannolikt gjorts med syfte att öka de redovisade 

intäkterna före årsskiftet och undvika en eliminering av vinsten.  
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För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det att det föreligger ett tillräckligt starkt 

orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Om bolaget hade gått i konkurs oberoende 

av den vårdslösa revisionen är orsakssambandet inte adekvat. Hovrätten valde härvidlag att 

tillämpa ett lägre beviskrav. Konkursboet behövde för bifall till sin talan endast visa att dess 

påståenden gällande det hypotetiska händelseförloppet framstod som ”övervägande 

sannolika”. Som stöd för att tillämpa det lägre beviskravet hänvisade hovrätten till 

Landskronamålet och de principer kring bevislättnader som hade etablerats där. Trots att 

Landskronamålet rörde utomobligatoriskt ansvar inom ett helt annat rättsområde valde man 

också i Prosolviamålet, till följd av de svårigheter som föreligger när man ska bevisa 

effekterna av en handling som inte företagits, att ge den skadelidande vissa bevislättnader. 

Hovrätten konstaterade att Prosolvias försättande i konkurs var en direkt följd av Öhrlings 

vårdslösa revision och att bolaget i det hypotetiska händelseförloppet hade överlevt. Den 

oaktsamma revisonen ökade sannolikheten för att bolaget skulle drabbas av den aktuella 

förmögenhetsskadan, och skadan var en förutsebar konsekvens av oaktsamheten. Således 

konstaterade hovrätten att det föreligger ett adekvat orsakssamband i målet.  

 

Öhrlings och huvudrevisorn förpliktades att till konkursboet solidariskt betala 890 miljoner kr 

jämte ränta, vilket tillhopa uppgick till ca 2 miljarder kr. Öhrlings överklagade domen till HD, 

men parterna lyckades senare träffa en förlikning varför målet aldrig prövades i högsta 

instans. 

 

4.1.4. Analys 
 

Prosolviamålet är mycket intressant inom ramen för den här uppsatsen eftersom att rätten vid 

sin prövning av orsakssambandet mellan den skadegörande underlåtenheten och den påstådda 

skadan använder sig av samma tillvägagångssätt som HD konstruerade i Landskronadomen. 

Landskronadomen var helt avgörande för utgången i Prosolivamålet eftersom den 

möjliggjorde att beviskraven i målet kunde sänkas. Därmed uppfyllde konkursboets 

hypotetiska händelseförlopp beviskravet som övervägande sannolikt 77  varför hovrätten 

följaktligen kunde konstatera att Öhrlings var ersättningsskyldiga.  

                                                
77 Innebörden av beviskravet ”övervägande sannolikt” beskrivs i ett av konkursboet åberopat uttalande 
av professor Lars Heuman. Däri anges bl.a. att uttrycket innebär att den ena parten måste göra sitt 
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Domen i Prosolviamålet väckte en stor debatt, inte minst eftersom skadeståndet var det största 

som någonsin dömts ut i svenskt rätt, men också eftersom att många var mycket kritiska till 

domen och ansåg att den skulle kunna komma att påverka hela branschen och omkullkasta 

den traditionella ansvarsfördelningen som Aktiebolagslagen (ABL) bygger på.78 

 

Landskronamålet behandlade området hur en socialnämnd borde ha agerat i ett LVU-ärende, 

ett utomobligatoriskt ansvarsområde som är fullständigt väsensskilt från hur revisorn i 

börsnoterat bolag borde ha agerat i en redovisningsfråga. Det är en helt annan typ av 

skyddsintressen som har legat till grund för domen i Landskronamålet och man kan därför 

ställa sig tveksam till målets relevans i ett aktiebolagsrättsligt skadeståndsmål. Det går dock 

inte att komma ifrån det faktum att domstolen i Landskronamålet formulerat sig i mycket 

allmänna termer på ett sätt som gör det svårt att göra en annan tolkning än att HD drog upp 

nya riktlinjer för underlåtenhetsansvaret i stort, inte bara begränsade till de särskilda 

omständigheter som förelåg i just Landskronamålet.  

 

Det föreligger vissa väsentliga skillnader mellan Prosolviamålet och Landskronamålet. Till att 

börja med gällde Landskronamålet en sakskada, medan det i Prosoliva rörde sig om en ren 

förmögenhetsskada.79 Rena förmögenhetsskador har något av en särställning inom svensk rätt 

som ställer sig betydligt mer restriktiv till skadestånd för det sistnämnda.80 Inställningen tycks 

närmast vara att skadelidande som drabbats av en ren förmögenhetsskada inte anses lika 

skyddsvärda som skadelidande som drabbats av en person- eller sakskada.81 Trots detta valde 

alltså rätten att tillämpa omfattande bevislättnader i Prosolivamålet. Vidare var det här, till 

skillnad från i Landskronamålet, inte på samma sätt fråga om någon ren 

underlåtenhetssituation. Trots att revisorn borde ha anmärkt på brister som förelåg i 

                                                                                                                                                   
påstående mer sannolikt än den andra partens, vilket skulle kunna innebära att man endast behöver 
bevisa sitt påstående med något mer än 50 % (den s.k. överviktsprincipen, se ovan under avsnitt 2.6.). 
78 Se bl.a. Dan Brännström, generalsekreterare på FAR och Helene Agélii, chefsjurist på FAR, i en 
debattartikel i Dagens Industri den 9 september 2013 samt f.d. justitierådet Bo Svensson i en 
debattartikel i tidningen Balans den 4 oktober 2013, ”Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för 
många”. 
79 Ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som sådan ekonomisk skada som inte är en följd 
av en person- eller sakskada. 
80 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 307. 
81 Schultz, Adekvansläran, s. 83. 
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redovisningen, utgör fortfarande inlämningen av revisionsberättelsen i någon mån ett aktivt 

handlande. Det framgick också i målet att revisorn tillsammans med Prosolvia, på ett aktivt 

sätt hade överlagt hur de i målet aktuella affärshändelserna skulle redovisas innan man kom 

fram till att redovisa dem, på ett som Hovrätten sedermera konstaterat, felaktigt sätt.82 På ett 

plan skulle man visserligen kunna hävda att den som aktivt väljer ett visst alternativ alltid 

underlåter att välja andra möjliga alternativ, men det blir ett något bristfälligt resonemang. 

Ytterligare en skillnad mellan de båda målen, som har framförts av tidigare JustR Gregow, är 

att det i Landskronamålet förelåg en risk för skada och den som var skyldig att agera för att 

minska den risken hade underlåtit att göra så. I Prosolviamålet har domstolen inte 

argumenterat att det förelåg en uppenbar risk för att bolaget gick i konkurs och därigenom 

skadas, men att revisorn genom en aktsam revison eventuellt hade kunnat förhindra detta.83  

 

I Prosolviamålet valde hovrätten att, till följd av domen i Landskronamålet, ge de 

skadelidande bevislättnader och tillämpa beviskravet ”övervägande sannolikt”.84 Uttrycket 

övervägande sannolikt kan, procentuellt uttryckt, röra sig om en så pass låg sannolikhetsgrad 

som strax över 50 procent.85 Begreppet är dock inte helt vedertaget och det är intressant att 

notera att beviskravet ”övervägande sannolikt” faktiskt inte nämns av Högsta domstolens i 

domen i Landskronamålet.  

 

I Landskronamålet motiverade rätten bevislättnaderna med att det annars vore allt för svårt för 

den skadelidande att kunna bevisa ett orsakssamband i en underlåtenhetssituation. Det kan 

dock ifrågasättas om inte konkursboet i Prosolivamålet faktiskt hade lättare att visa hur 

bolagets framtid hade utvecklat sig än vad revisorerna i målet hade, varför bevislättnaderna 

kanske inte var lika påkallade i det fallet.  

 

                                                
82 Svensson, Prosolvia: Skadestånd på grund av revision, Ny Juridik 3:14, s. 7 f.  
83 Se Gregow, Prosolviadomen, SvJT 2013, s. 1032 f. 
84 Hovrätten hänvisar i sina domskäl till Ekelöf vid sin tillämpning av beviskravet: ”… det beviskrav 
som bör gälla, för bifall till konkursboets talan, att konkursboets olika påståenden rörande det 
hypotetiska förloppet måste framstå som övervägande sannolika (jfr Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång 
IV, 7 uppl. 2009 s. 130).”  Det kan dock noteras att Ekelöf faktiskt inte själv använder begreppet 
övervägande sannolikt, se Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 130. 
85 Se not 77 ovan. 
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Den mycket komplicerade orsakskedja som presenterades av konkursboet har av flera 

kritiserats för att ha en mycket bristande sannolikhetsgrad. 86  Konkursboet hävdade att 

revisorns oaktsamma granskning av bolagets redovisning hade lett till ett fel i bolagets 

bokslut, som i sin tur uppmärksammades av media och ledde till omfattande negativ publicitet 

för bolaget. Detta ledde senare till att Prosolvia fick tre huvudsakliga problem; 

rörelsefinansieringen blev omöjlig, kunder och samarbetspartners blev negativt inställda och 

de kunde inte genomföra någon nyemission.  Revisorn hade dock invänt att, även om han 

hade krävt att bolaget skulle ha redovisat affärerna kring kompetenscentrumen på ett annat 

sätt, skulle Prosolvia knappast ha rättat sig efter hans begäran. Om man gör en försiktig 

uppskattning på att sannolikheten för att bolaget allt hade följt revisorns råd låg på 51 procent, 

att sannolikheten att mediastormen då skulle ha uteblivit också låg på 51 procent och att 

sannolikheten för att bolaget då hade kunnat lösa sin brist på kapital också låg på 51 procent 

når detta sammanlagt endast upp till en bedömning av sannolikheten för bolagets överlevnad 

på (0,51ù0,51ù0,51 =) 13 procent.87 Att ställa upp ett så pass lågt beviskrav kan kritiseras för 

att vara mycket rättsosäkert. 

 

En annan intressant aspekt av målet är hovrättens mycket korta behandling av 

adekvansfrågan. Rätten börjar med att konstatera att: ”Det finns ett tillräckligt orsakssamband 

mellan revisorernas oaktsamhet och skadan. Det ligger då nära till hands att fråga också är 

om adekvat kausalitet”, för att därefter kort slå fast att ”effekten av revisorernas oaktsamhet 

legat i farans riktning och varit förutsebar”. Innebörden av detta blir att om det finns 

orsakssamband upphävs i princip kravet på adekvat kausalitet.88 

 

4.2. BDO 

 

Tyvärr fick Prosolviamålet aldrig prövas i högsta instans då parterna innan dess valde att 

förlikas, men genom det så kallade BDO-målet89 fick HD möjlighet att utveckla principerna 

kring underlåtenhet som skäl för bevislättnad som ursprungligen hade tagits fram i 

Landskronamålet.  
                                                
86 Se till exempel professor Carl Svernlöv i en debattartikel i tidningen balans den 22 oktober 2013, 
”Parallella världar[1] – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret”. 
87 För genomgång av resonemanget, se Svensson, BDO och Prosolvia, Ny Juridik 4:14, s. 28-29. 
88 Se Gregow, Prosolviadomen, SvJT 2013, s. 1037 f. 
89 NJA 2014 s. 272. 
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4.2.1.  Bakgrund 

 

Bakgrunden i BDO-målet är kortfattat följande. Under våren 2006 planerades ett 

sammangående mellan två aktiebolag, Daydream och 24hPoker. Samgåendet skulle ske 

genom en så kallad apportemission, innebärande att aktierna i 24hPoker skulle överlåtas till 

Daydream i utbyte mot nyemitterade aktier i Daydream. I samband med detta upprättades ett 

prospekt med villkoret att 90 procent av aktierna i 24hPoker måste acceptera erbjudandet. 

Villkoret uppfylldes och bolagen gick samman. Efter att bolagen hade gått samman föll 

Daydreams aktiekurs kraftigt och den nytillsatta styrelsen i bolaget kunde konstatera att det 

resultat och den omsättning man tidigare hade planerat för inte skulle kunna hållas. Det 

beslutades därför att verksamheten skulle avvecklas. Framåt hösten 2006 framkom det också 

att bolagets redovisning hade varit bristfällig. 90  BDO Nordic Stockholm AB och den 

auktoriserade revisorn B.O., anställd hos BDO, var ansvariga för revisionen i Daydream. Den 

ingivna revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005 var ren och innehöll inga anmärkningar. 

Inte heller det revisonsutlåtande som hade upprättats i samband med granskningen av 

prospektet innehöll några anmärkningar.  

 

Frågan i målet gällde vilket ansvar revisorn enligt 29 kap. 1 och 2 §§ ABL hade gentemot 

annan än bolaget, på grund av bristerna i revisionen av årsredovisningen. Motparten i målet 

var en försäkringstagare i en kapitalförsäkring, vars aktiedepå innefattade aktier i 24hPoker 

som byttes mot aktier i Daydream i samband med apportemissionen. Motparten krävde 

skadestånd och gjorde gällande att B.O. på grund av oaktsamhet brutit mot god revisionssed 

vid granskningen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 samt i revisionsutlåtandet över 

prospektet och att detta orsakat en förmögenhetsskada med anledning av aktiebytet och att 

BDO och B.O. därför var solidariskt ansvariga för den uppkomna skadan. Motparten gjorde 

vidare gällande att det förelåg adekvat kausalitet eftersom att det vid en aktsamt utförd 

                                                
90 B.O. tilldelades i maj 2008 en varning av revisorsnämnden (RN) som vid sin granskning funnit att 
B.O. bl.a. åsidosatt god revisionssed vid sin granskning av bolagets värdering av aktierna i ett 
dotterbolag och en sammanhängande goodwillpost uppgående till ca 9 miljoner kr. Vidare fann RN att 
B.O. inte i tillräcklig utsträckning hade kontrollerat rimligheten i Daydreams antaganden om den 
framtida omsättningsutvecklingen i dotterbolagen och inte försäkrat sig om att beräkningarna 
grundade sig på korrekta sifferuppgifter. Slutligen fann RN att borde avkrävt en extern bekräftelse från 
bolaget gällande en eventuell återbetalningsskyldighet av ett EU-bidrag innan han ingav 
revisionsberättelserna.  
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revision skulle ha gjorts anmärkningar som sin tur hade medfört att aktiebytet inte 

överhuvudtaget hade kommit till stånd, eller i vart fall skett till förmånligare villkor. BDO och 

B.O. bestred käromålet.  

 

4.2.2. Tingsrättens bedömning 

 

Tingsrätten kunde konstatera att revisionen hade varit oaktsam. Vidare fann rätten att 

avvikelserna från god revisionssed hade medfört att aktierna i Daydream vid bestämmandet 

av emissionskursen värderats högre än vad som hade varit fallet ifall revisionsberättelsen 

innehållit erforderliga upplysningar i aktuella avseenden. Tingsrätten ansåg därför att 

motparten hade lidit skada på grund av avvikelserna från god revisionssed.  

 

4.2.3. Hovrättens bedömning 

 

Också hovrätten fann att revisionen i samband med årsredovisningen avseende räkenskapsår 

2005 samt revisionsutlåtandet i anslutning till prospektet hade samma brister som tingsrätten 

funnit och att revisionen därmed varit oaktsam. Hovrätten fann att den oaktsamma revisonen 

förorsakat skada och att BDO och B.O. var solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot den 

skadelidande.  

 

4.2.4. Högsta domstolens bedömning 

 

HD börjar med att konstatera att skadan är att klassificera som en ren förmögenhetsskada. 

Svensk rätt är restriktiv med att döma ut ersättning för rena förmögenhetsskador.91 Detta beror 

bland annat på det som i den internationella rättsvetenskapen brukar kallas för ”floodgate 

argument”, och handlar om att skadeståndsansvaret vid oaktsamhet kan bli för stort i 

förhållande till handlingen om man inte begränsar ansvaret.92 Vidare tillämpar HD den så 

kallade normskyddsläran93 för att avgränsa skadeståndsansvaret gentemot tredjeman. Rätten 

konstaterar att det avgörande för huruvida en oaktsam överträdelse av årsredovisningslagen 

                                                
91 Se 2 kap. 2 § SkL: ”den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan”. Detta 
ska dock inte tolkas motsatsvis och det finns flera undantag där ren förmögenhetsskada har ersatts fast 
den inte vållats genom brott. 
92 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 307. 
93 Se ovan under avsnitt 2.2. 
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(ÅRL), ABL eller bolagsordningen ska medföra ett skadeståndsansvar är den överträdda 

normens skyddsändamål.  När ett bolags årsredovisning har varit en del av underlaget som 

lagts till grund för ett affärsbeslut är det tillräckligt att skadelidande har fäst befogad tillit till 

information i årsredovisningen, om revisonen av denna inte har uppfyllt kraven på god 

revisionssed, för att det ska vara ansvarsgrundande för revisorn. Det är den skadelidande som 

har att bevisa att hen faktiskt har fäst tillit till årsredovisningen, men i allmänhet kan detta 

presumeras om årsredovisningen är en sådan handling som typiskt sett utgör en väsentlig del 

av det underlag som läggs till grund för affärsbeslutet i fråga. 

 

Utöver den befogade tilliten måste det också föreligga ett orsakssamband mellan den 

oaktsamma revisionen och den påstådda skadan. En kausalitetsprövning bör därför göras med 

utgångspunkt i vad som skulle skett om årsredovisningen varit riktig, och inte vad som skulle 

skett om den varit oförändrat felaktig men revisorn hade anmärkt mot bristerna i 

revisionsberättelsen. Om en riktigt utförd revision skulle ha lett till ett annat, förmånligare, 

utfall kan det föreligga en ersättningsgrundande skada. Det är den skadelidande som måste 

bevisa kausaliteten och vad som skulle ha inträffat om granskningen skett i enlighet med god 

revisionssed. Skadebedömningen ska grunda sig på ett hypotetiskt händelseförlopp som 

typiskt sett framstår som rimligt och närliggande. 

 

Vid kausalitetsprövningen tar domstolen upp Landskronadomen och de principer kring 

bevislättnader HD drog upp i det målet. Bevislättnaderna i det målet berodde främst på 

skyddssyftet med den åsidosatta normen (i det fallet LVU), den handlingspliktiges närhet till 

faran och själva faresituationen som sådan. Rätten kunde dock konstatera att 

kausalitetsprövningen med anledning av en oaktsam revision är något av en annorlunda 

situation jämfört med den i Landskronamålet. Här berör inte frågan vilka eventuella åtgärder 

som möjligen hade förhindrat den oriktiga årsredovisningen, den rent hypotetiska frågan rör 

istället vad som hade skett ifall revisionen hade utförts i enlighet med god revisionssed.  

 

HD gör bedömningen att bristerna i Daydreams årsredovisning inte hade varit ägnade att 

motivera att de skadelidande allvarligt övervägde ett annat handlande än att sluta sig till 

samgåendeavtalet. Även om informationen i årsredovisningen hade varit helt korrekt, hade det 

inte lett till ett annat händelseförlopp eller beslut från den skadelidande. Då det inte finns ett 

tillräckligt starkt orsakssamband mellan felaktigheterna i årsredovisningen och beslutet att 
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ansluta sig till samgåendeavtalet föreligger heller inget skadeståndsansvar. HD ogillade därför 

talan och friade revisionsbyrån BDO och den ansvarige revisorn B.O. från ansvar.   

 

4.2.5. Analys 

 

I Landskronadomen har Högsta domstolen under rubriken ”Allmänt om underlåtenhet som 

grund för skadeståndsansvar” reglerat vilka bevislättnader den skadelidande ska erhålla i en 

situation där någon med en plikt att ingripa, underlåtit att göra så, varpå en skada har inträffat. 

Hovrätten tog i sin tur fasta på dessa bevislättnader genom domen i Prosolviamålet, där rätten 

drog slutsatsen att det var tillräckligt att den skadelidandes olika påståenden om det 

hypotetiska händelseförloppet framstod som övervägande sannolika för att beviskraven skulle 

vara uppfyllda. Många förvånades över hovrättens resonemang och rättens långtgående 

slutsatser i denna del. Ett klart ställningstagande från rättsväsendet på hur 

kausalitetsbedömningen kring oaktsam revision skulle lösas var därför mycket välkommet. 

Genom HD:s dom i BDO-målet kom ett sådant klargörande. 

 

I BDO-målet underkänner Högsta domstolen de skäl som hovrätten anfört för att tillämpa 

bevislättnaderna i Prosolviadomen. HD konstaterar att det vid kausalitetsbedömningen med 

anledning av oaktsam revision inte finns några bedömningssvårigheter som hänger samman 

med att det hypotetiska händelseförloppet inte vore lätt identifierbart. Istället rör det sig om 

den hypotetiska frågan hur utvecklingen hade blivit om årsredovisningen varit riktig i de 

hänseenden som revisionen varit oaktsam.94  

 

Vidare anför HD att mindre vikt bör fästas vid det som den skadelidande påstår skulle skett i 

det hypotetiska händelseförloppet. Flera händelseförlopp kan framstå som närliggande och 

rimliga, därför bör utgångspunkten vara en objektiv bedömning kring vilken 

händelseutveckling som hade varit mest sannolik om det oaktsamma handlandet inte varit för 

handen. HD resonerar inte närmare kring hur mycket mer rimligt och närliggande ett 

händelseförlopp måste vara, jämfört ett annat, för att den händelseutvecklingen läggas till 

grund för kausalitetsbedömningen i målet.  Rätten konstaterar endast att domstolen ska välja 

den händelseutveckling som framstår som mest sannolik, oavsett hur liten skillnad i 

sannolikhet som föreligger. Detta tyder på att överviktsprincipen tillämpats och påminner 

                                                
94 Se HD:s dom p. 44. 
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därmed om Prosolviadomens beviskrav på övervägande sannolikt. HD ansåg dock i det här 

målet att utfallet hade varit det samma, oavsett felaktigheterna i årsredovisningen, och rätten 

underkände därför skadeståndsanspråket.95  

 

I BDO-målet uttalar sig HD uttryckligen kring hur domstolar ska se på bevislättnadsfrågorna 

till följd av Landskronadomen. Rätten konstaterar att man inte kan dra slutsatser från ett mål 

till ett annat när det råder så pass stora skillnader i omständigheterna målen emellan. Däremot 

gör HD samma bedömning över hur en kausalitetsbedömning av ett hypotetiskt 

händelseförlopp ska ske som hovrätten gjorde i Prosolviamålet. Det kvarstår därmed 

fortfarande för HD att tydligt formulera vilket beviskrav som ska gälla när ett faktiskt 

händelseförlopp ställs emot hypotetiska händelseförlopp med långa orsakskedjor.96  

 

Genom sina uttalanden i BDO-målet har HD tydligt begränsat Landskronadomens 

tillämpningsområde och relevans i revisorsansvarsmål. Domen har också tydligare klargjort 

rättsläget genom kommentarerna kring sitt eget avgörande i Landskronamålet. Genom att 

rätten nu gjort konkreta uttalanden kring kausalitetsbedömningen särskilt rörande oaktsam 

revision har också den osäkerhet som uppstod genom Prosolviadomens nu minskat något. 

 

 

4.3. Övriga mål 

 

4.3.1. NJA 2013 s. 842  

 

En detaljhandlare med en livsmedelsbutik i Göteborg tog under 2007 in två nya typer av 

fruktjuice för försäljning i sin butik. Juicerna var förpackade i metallburkar som inte ingick i 

något retursystem. Efter ett oanmält besök av en representant för Jordbruksverkets 

tillsynsenhet ålades handlaren en miljösanktionsavgift97 om 5 000 kr. Handlaren överklagade 

beslutet till miljödomstolen, men överklagandet avslogs och domen vann laga kraft. Det 

                                                
95 Se HD:s dom p. 45 f. 
96 Svensson, BDO och Prosolvia, Ny Juridik 4:14, s. 30. 
97  Se 30 kap. 1 § första stycket miljöbalken samt 1 § förordningen (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter. 
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visade sig dock att burkarna troligen omfattades av ett undantag i retursystemförordningen98 

och att det därför varit fel av miljödomstolen att avgöra målet och påföra 

miljösanktionsavgiften. Miljödomstolens domskäl innehöll heller ingenting som förklarare 

hur domstolen förhållit sig till undantagsregeln. Handlaren väckte därför talan mot staten i 

hovrätten och yrkade på skadeståndsersättning avseende miljösanktionsavgiften, den 

uteblivna försäljningen av de resterande burkarna samt ideell skada. Hovrätten ogillade 

käromålet som överklagades till Högsta domstolen. 

 

HD konstaterade att det varit fel av miljödomstolen att avgöra målet och att döma ut 

miljösanktionsavgifterna, samt att dessa hade inneburit en skada för handlaren. För att ett 

domstolsavgörande ska anses oaktsamt enligt 3 kap. 2 § 1 SkL gäller dock särskilt höga 

anspråk på omsorg.99 Uppenbart oriktig rättstillämpning ska dock i regel anses oaktsam, utan 

att hänsyn behöver tas till vad som i det enskilda fallet må vara förklaringen till felet. En 

objektiv helhetsbedömning måste göras och därför är det särskilt viktigt att domstolen har 

uppfyllt sin skyldighet att motivera sina ställningstaganden.100 

 

En domstol är skyldig att i sina domskäl på ett öppet och förklarande sätt redovisa sina 

överväganden, särskilt om de direkt har påverkat utgången i målet.101 Om miljödomstolen i 

sina domskäl hade utfört en rimligt adekvat analys av rättsläget men kommit fram till samma 

slutsats, trots att denna slutsats avviker från gällande rätt, hade det inte rört sig om en felaktig 

rättstillämpning.102 Har domstolen däremot inte redovisat någon sådan analys, och domslutet 

avviker från gällande rätt, kan det utlösa ett skadeståndsansvar. 

 

För att avgöra huruvida det föreligger en så oaktsam felaktig rättstillämpning att det faller 

under fel eller försummelse som avses i 3 kap. 2 § 1 SkL får man fästa avseende vid om och 

hur domstolen har redovisat sina överväganden. HD hänvisar härvid till Landskronadomen 

och dess riktlinjer kring den skadeståndsrättsliga betydelsen av att en beslutssituation 

dokumenteras. I Landskronadomen blev, som ovan nämnts, konsekvensen av kommunens 

bristande dokumentation att blev att de fick lida den bevismässiga nackdelen av oklarheterna. 
                                                
98 Se 10 § andra stycket förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. 
99 Se NJA 1994 s. 194. 
100 Se 30 § andra stycket förvaltningsprocesslagen. 
101 Se HD:s dom, p. 35. 
102 Bengtsson, Det allmännas ansvar, s. 76 ff. 



 46 

HD konstaterar, med hänvisning till Landskronadomen, att de brister i den rättsliga analysen 

som en domstol redovisar får en viss presumtionsverkan beroende på vilka krav som kan 

ställas på analysen samt på hur pass ofullständiga domskälen är.  

 

I det här fallet innehöll domskälen ingen förklaring alls till hur domstolen förhållit sig till 

undantagsregeln. En möjlig anledning till detta är, enligt HD, att domstolen ansett att det legat 

på den anklagade själv att åberopa undantagsregeln och att det bristande underlaget därför 

saknar betydelse. HD konstaterade dock att det vore ett felaktigt synsätt, dock ej i sådan hög 

grad att det oberoende av hur det motiveras kan anses som oaktsamt.  

 

Avsaknaden av förklarande domskäl innebar dock att det felaktiga domslutet ansågs bero på 

en sådan bristfällig rättstillämpning som är ansvarsgrundande enligt 3 kap. 2 § 1 SkL. HD 

ändrade därför hovrättens dom och beviljade skadeståndsanspråket, med undantag för den 

ideella skadan. 

 

4.3.2. Svea hovrätt dom 2013-11-15 i mål T 3967-13 
 

Anders Eklund dömdes i oktober 2008 för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren 

till livstids fängelse. 103   Ett par år senare sökte Engla Höglunds anhöriga, genom en 

skadeståndstalan mot staten, få rätt till ersättning från staten med anledning av att det 

förekommit fel och brister i polisutredningen kring mordet på Pernilla Hellgren under år 

2000. Felen och bristerna har framförallt bestått i att polisen underlåtit att vidta vissa 

föreskrivna utredningsåtgärder som har till syfte att skydda allmänheten från fara. De 

anhöriga menade att felen och bristerna i polisutredningen hade orsakat Englas död, eftersom 

att gärningsmannen inte hade gripits innan han berövade Engla livet, åtta år efter mordet på 

Pernilla.  

 

Hovrätten konstaterade att det har förekommit vissa fel och försummelser i utredningen kring 

mordet på Pernilla Hellgren. Frågan var därefter om det varit bevisat att de ifrågavarande 

felen och försummelserna hade ett tillräckligt starkt orsakssamband med skadan, det vill säga 

Englas död och de anhörigas lidande. Härvid konstaterade hovrätten att de bevislättnadsregler 

                                                
103 Falu tingsrätts dom 2008-10-06 i mål B 1032-08. 
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som etablerats genom Landskronadomen också skulle tillämpas vid bedömningen av 

orsakssambandet i det här målet.  

 

Domstolen konstaterade att det fanns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan bristerna i 

polisutredningen kring mordet på Pernilla Hellgren och Engla Höglunds död. Trots detta 

bifölls inte de anhörigas skadeståndstalan. Rätten kom nämligen vid en rimlighetsavvägning 

fram till att det inte vore orimligt att staten skulle ha ett skadeståndsansvar som omfattar alla 

de skador som en gärningsman genom nya brott orsakar under den tid som han ej varit gripen 

och lagförd på grund av fel och försummelser från de allmännas sida.  

 

4.3.3. Svea hovrätts dom 2013-12-19 i mål T 9957-12 

 
Aktiebolaget Repus AB riktade en skadeståndstalan mot sin revisor på grund av skador som 

bolaget påstod hade uppstått till följd av vissa brister i en revisions- och förvaltningsberättelse 

som hade upprättats inför en försäljning av bolaget. Bristerna utgjordes bland annat av att en 

uppsägning av ett återförsäljaravtal och en aktuell tvist ett annat bolag inte hade redovisats i 

förvaltningsberättelsen.  

 

Hovrätten konstaterade att, på grund av att dessa händelser inte hade redovisats i 

förvaltningsberättelsen, så hade den inte upprättats i enlighet med god redovisningssed. För 

att revisorn ska kunna vara skadeståndsansvarig måste det föreligga en adekvat kausalitet 

mellan hans underlåtenhet och den påstådda skadan. På grund av bevissvårigheterna i 

underlåtenhetssituationer som i det här fallet hänvisade hovrätten till Landskronadomen och 

rätten tillämpade de bevislättnadsregler som fastslagits där. Rätten konstaterade dock att det, 

trots bevislättnaderna, inte förelåg ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan revisorns 

underlåtenhet och den påstådda skadan, orsakssambandet nådde inte upp till beviskravet 

”övervägande sannolikt”. Käromålet ogillades därför. 
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5. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  

 

 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur rättstillämpningen har påverkats av HD:s 

uttalanden i Landskronadomen. Stora delar av domen utgjordes allmänna principresonemang 

kring underlåtenhet som grund för skadestånd och därför är det svårt att göra någon annan 

tolkning än att HD:s avsikt var att påverka rättstillämpningen i stort. Den avsikten verkar 

också har nått ut till Sveriges domstolar som i ett flertal andra mål har dragit slutsatser 

baserade på HD:s resonemang i Landskronadomen. De kanske mest långtgående slutsatserna 

drog hovrätten för Västra Sverige i den ovan refererade Prosolviadomen. Landskronadomens 

principer kring bevislättnader ställdes där på sin spets, och genom att tillämpa det ej 

vedertagna beviskravet övervägande sannolikt kunde hovrätten döma ut det hittills största 

skadeståndet från en allmän domstol i svensk rättshistoria.  Många drog nog en lättnadens 

suck när HD något år senare, genom BDO-domen begränsade Landskronadomens tillämpning 

i revisorsansvarsmål. Genom domen BDO-målet klargjorde domstolen i viss mån hur långt 

Landskronadomens bevislättnadsprinciper var möjliga att dra, särskilt vad det gällde 

revisorsansvaret.  

 

Utöver domarna i Prosolvia och BDO har även HD:s uttalanden i Landskronadomen 

omnämnts i ett flertal andra rättsfall som har rört vitt skilda områden. I ett par av fallen 

tillämpas bevislättnadsreglerna, men även ett flertal andra principer från Landskronadomen 

har fått relevans i efterkommande rättsfall. Bland annat har det hänvisats till 

Landskronadomens uttalanden kring betydelsen av att en beslutssituation dokumenteras, och 

till kravet på skadelidande i en underlåtenhetssituation att ange ett aktivt som borde ha utförts 

av den påstådde skadevållaren. Sammanfattningsvis kan därför slutsatsen dras att flera av 

principresonemangen i Landskronadomen har uppfattats som prejudicerande och domen har 

haft direkt påverkan för utgången i flera olika skadeståndsrättsliga mål.  

 

Enligt min mening står det klart att nya riktlinjer nu gäller och att skadeståndsfrågor som 

grundar sig på underlåtenhetsansvar ska avgöras efter dessa riktlinjer. Rättstillämpningen 

kring det skadeståndsrättsliga underlåtenhetsansvaret har därmed påverkats av 

Landskronadomen. Störst skillnad från det som tidigare utgjort gällande rätt finner man i 

resonemanget kring att en skadelidande inte anses behöva bevisa att ett visst handlande hade 
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förhindrat en skada, utan endast behöver visa på ett möjligt och lämpligt farereducerande 

handlande. Att kausalitets- och culpabedömningen därmed blir en och samma normativa 

prövning är ett nytt synsätt som etablerats genom Landskronadomen. 

 

Det står ännu inte klart i hur stor utsträckning de olika principerna i Landskronadomen ska 

vara tillämpliga i olika typer av situationer. Förhoppningsvis kommer HD i framtida 

underlåtenhetsfall att få möjlighet att ytterligare klargöra och avgränsa Landskronadomens 

tillämplighet beroende på olika omständigheter i de enskilda fallen. Framförallt vad gäller 

vilka beviskrav som ska tillämpas på de hypotetiska förloppen bestående långa 

händelsekedjor. Olika begrepp har använts i olika mål och därför skulle ett klargörande av 

vilket beviskrav som gäller och innebörden av det samma vara tacksamt ur 

rättssäkerhetssynpunkt.  
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• NJA 1977 s. 176 

• NJA 1979 s. 129 
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• NJA 1981 s. 622 

• NJA 1981 s. 683 

• NJA 1982 s. 421 

• NJA 1984 s. 501 

• NJA 1990 s. 137 

• NJA 1991 s. 481 

• NJA 1992 s. 113 

• NJA 1993 s. 41 I och II 

• NJA 1993 s. 764 

• NJA 1994 s. 194 

• NJA 2003 s. 619 

• NJA 2005 s. 443 

• NJA 2013 s. 145 

• NJA 2013 s. 842 

• NJA 2013 s. 1210 

• NJA 2014 s. 272 

• NJA 2014 s. 323 

• Hovrätten för Västra Sverige dom 2013-08-15 i mål T 4207-10 

• Göta hovrätt dom 2014-07-04 i mål B 1581-14 

• Svea hovrätts dom 2013-12-19 i mål T 9957-12 

• Svea hovrätt dom 2013-11-15 i mål T 3967-13 

• Stockholms tingsrätt dom 2015-05-27 i mål T 14218-14 

• Blekinge tingsrätt dom 2015-03-20 i mål B 571-15 

• Stockholm tingsrätt dom 2015-02-27 i mål T 7288-13 
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• Västmanlands tingsrätt dom 2014-10-21 i mål T 389-13 

• Falu tingsrätts dom 2008-10-06 i mål B 1032-08 

 


