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Abstrakt 

Ersättning för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden har i lag endast 

kommit att reglerats på vissa specialområden och i 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Av 

skadeståndslagens bestämmelse framgår att skadestånd för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella förhållanden förutsätter att skadehandlingen varit ett brottsligt agerande. 

Utöver dessa bestämmelser har skadeståndsskyldigheten för ren förmögenhetsskada utökats 

genom praxis att omfatta befogade tillitssituationer och kvalificerat otillbörligt handlande. 

Denna uppsats syftar till att utreda gränserna av rättsfiguren kvalificerat otillbörligt 

handlande. I huvudsak består materialet för uppsatsen av praxis där frågan uppkommer som 

analyseras med den rättsdogmatiska metoden. Fyra typsituationer kan urskiljas ur den praxis 

som uppkommit på området: 1) otillbörligt ingripande i avtalsförhållande, alltså där en tredje 

man förmår en avtalspart att utföra ett avtalsbrott till vinning för den tredje mannen; 2) 

kvalificerat otillbörligt kringgående, dvs. ageranden som på ett otillbörligt sätt kringgår 

lagbestämmelser, vitesförelägganden eller avtalsvillkor; 3) kvalificerat otillbörligt handlande 

vid konkurrerande nyttjanderättsanspråk; och 4) kränkning av annans i EKMR skyddade 

rättighet. Frågan om vad som utgör kvalificerat otillbörligt handlande kan utöver en analys av 

typsituationer även analyseras ur två mer abstrakta och inte lika utslagsgivande perspektiv: ett 

sedvaneperspektiv där frågan om vilket handlande kan bedömas vara kvalificerat otillbörligt 

bedöms genom hänvisning till sedvana, och ett rättighetsperspektiv där argument för 

tillämpning av rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande förklaras med ändamålet att 

skydda de av rättsordningen erkända rättigheterna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada har varit ett aktuellt ämne under senare 

år. På relativt kort tid har ett flertal avgöranden från högsta instans och hovrätterna 

medfört nyheter och förtydliganden på området. Skadeståndsförutsättningarna för ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden, när skadan inte orsakats genom 

brott, kan idag definieras med något större säkerhet. I denna bedömning har begreppet 

kvalificerat otillbörligt handlande kommit att hamna i fokus. Kvalificerat otillbörligt 

handlande utgör den ”nya” skadeståndsgrunden för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella förhållanden och kan generellt sett sägas ha ett brett potentiellt 

tillämpningsområde. Framförallt torde begreppet såsom skadeståndsgrund för ren 

förmögenhetsskada ha en stor potentiell betydelse i affärslivet. 

Att skadeståndsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande förekommer säger emellertid 

inte något om skadeståndsgrundens närmare innebörd. Rättsläget avseende kvalificerat 

otillbörligt handlande är i dagsläget relativt oklart. Det främsta skälet härtill torde vara 

begreppets karaktär som i sig är svårdefinierad. Begreppet har dock nyligen 

vidareutvecklats i och med Högsta domstolens dom från den 17 december 2015 i mål T 

3269-13, där HD analyserar skadeståndsgrunden ur en allmän synvinkel och undersöker 

dess relation till Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna 

(EKMR). Hänvisningen till EKMR i skadeståndsrättsligt hänseende öppnar upp för nya 

infallsvinklar i frågan och skulle, tillsammans med övriga nyheter i praxis på området, 

kunna bidra till en fördjupad förståelse av skadeståndsmöjligheterna för ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att systematisera och analysera det rättsliga 

begreppet kvalificerat otillbörligt handlande och eventuella rättsliga principer som är 

knutna till begreppet. Målsättningen är att närmare kunna avgränsa och kategorisera de 

typfall som uppkommit i praxis och hitta gemensamma riktlinjer ur dessa som kan vara 

vägledande för bedömningar av om ifall ett handlande kan anses utgöra ett kvalificerat 
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otillbörligt handlande och därmed vara skadeståndsgrundande för ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden. 

1.3 Avgränsningar 

Som ovan framgår syftar uppsatsen i huvudsak till att undersöka begreppet kvalificerat 

otillbörligt handlande. Det är därför av betydelse att inledningsvis förtydliga vissa 

gränsområden som begreppet har gentemot andra rättsliga frågor. De frågor som inte är 

direkt hänförliga till begreppets tillämpning har av utrymmesskäl behandlats 

översiktligt. Det ska därför särskilt noteras att denna uppsats inte avser att utreda 

skadeståndsansvaret för rena förmögenhetsskador som uppkommit i samband med brott. 

Därmed kommer ageranden som omfattas av en brottsbestämmelse inte närmare att 

undersökas, även om de i övrigt uppfyller rekvisiten för ett kvalificerat otillbörligt 

handlande. Det ska även noteras att skadeståndsskyldighet orsakad av eftersatt befogad 

tillit inte beaktas som en del av begreppet kvalificerat otillbörligt handlande i denna 

uppsats, varför denna skadeståndsgrund inte kommer att behandlas i större utsträckning 

än vad som behövs för den direkta analysen av uppsatsens ämne. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Utgångspunkten 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställning kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas.1 En närmare beskrivning av vad detta innebär är inte enkel att presentera – 

vid försök att definiera metoden framstår den ofta som oklar och även motsägelsefull. 

Däremot kan det anges att syftet med rättsdogmatisk metod, såsom den kommer att 

tillämpas här, är att rekonstruera en rättsregel eller en lösning på ett juridiskt problem.2 

Metodens syfte sammanfaller alltså med uppsatsens syfte. 

En viss försiktighet kommer att beaktas vad avser att lägga svepande utvecklingslinjer 

inom samhället i stort och inom skadeståndsrättens område till grund för slutsatser om 

                                                
1 Den rättsdogmatiska metoden är inte helt okontroversiell i den juridiska vetenskapen; Sandgren skriver 

bland annat att rättsvetenskapen i sin dogmatiska form inte är verkningsfull nog och att dess 

vetenskaplighet av denna anledning sätts i fråga av utomstående. Sandgren propagerar istället för en 

rättsanalytisk metod, Sandgren, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s. 721. 
2 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 21. 
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innebörden av enskilda rättsfall. Utan ett försiktigt förhållningssätt till sådana svepande 

resonemang finns en risk att man enbart bekräftar en förutbestämd syn som saknar 

tillräckligt underlag.3 

1.4.2 Källhantering 

Den rättsdogmatiska metoden tar rättskällorna som grund för analysen av vad som utgör 

gällande rätt. Den traditionella rättskälleläran anger lag, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin som rättskällorna som ska beaktas. Att det skulle föreligga en hierarki mellan 

dessa rättskällor är inte fallet, utan rättskällornas betydelse ska tillämpas från fall till fall 

med hänsyn till, framför allt, vilket rättsområde som rättsfrågan hänför sig till.4 

Även rättskällor från nordisk rätt kommer att tillämpas i begränsad omfattning för att 

identifiera plausibla rättsliga lösningar. I dessa situationer kommer försiktighet att 

iakttas med hänsyn till de skillnader som föreligger mellan rättsordningarna. Nordisk 

doktrin avseende skadeståndets funktioner kommer att tillämpas utan större betänklighet 

över dess tillämplighet i frågan, främst i ett lösningsinspirerande syfte.5 

1.4.3 Begreppsbildning och begreppsbestämning 

Eftersom tillämpningen och specificering av oklara och komplicerade begrepp kommer 

att vara en central del i uppfyllandet av uppsatsens syfte kommer fokus att ligga på att 

en korrekt och vetenskaplig begreppsanalys tillämpas. Syftet med tillämpningen av en 

begreppsanalys är dock inte att försöka härleda lösningarna på juridiska problem utifrån 

definitionerna på begrepp och rättsreglerna – en sådan metod benämns 

begreppsjurisprudens och är en föråldrad rättslig företeelse.6 Istället är syftet att genom 

noggranna avvägningar och en konsistent metod kunna beskriva rättsläget på ett så 

korrekt sätt som möjligt, med beskrivningar som kan komma att baseras på mer allmänt 

hållna juridiska begrepp. 

Särskilt i analysen av begreppet kvalificerat otillbörligt handlande är det tydligt att den 

rättsliga analysen kan genomföras med olika grader av systematiska antaganden – å ena 

                                                
3 Se Andersson, Pluralistisk syn på utveckling och funktion inom skadeståndsrätten, Juridisk publikation 

jubileumnummer 2014, s. 249. 
4 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 
5 Se Hellner, Rättsteori, s. 113. 
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 42. 
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sidan kan begreppets aktualisering beskrivas i termer av de konkreta omständigheterna 

som uppkommit i de enskilda rättsfallen, och å andra sidan kan beskrivningen av 

begreppet baseras i högre grad på systematiseringar och principer som följer av 

rättsområdet i stort.7 I denna analys kommer de olika perspektiven att tillämpas 

parallellt. 

Då en del av analysen kommer att ta utgångspunkt i typsituationer uppkommer frågan 

om hur dessa typsituationer ska bestämmas och avgränsas. Inledningsvis ska det anges 

att när något i denna uppsats benämns vara en typsituation avses inte en specifik 

situation, utan snarare en mängd av alla möjliga situationer som uppfyller de för 

typsituationen angivna omständigheterna. Utgångspunkten är att definiera 

typsituationerna så nära till situationerna i rättsfallen eftersom detta innebär att så få 

slutsatser om rättslägets systematik som möjligt kommer att dras. Analysen kommer 

dock att sträva efter så många generaliseringar som möjligt, dvs. att typsituationerna 

definieras så koncist som möjligt. 

1.4.4 Ändamålets betydelse i den skadeståndsrättsliga diskursen 

Ett begrepp som kommit till användning inom den juridiska doktrinen på 

skadeståndsrättens område är skyddsändamål. Vad som omfattas av begreppet är alla 

värderingar och ändamålssynpunkter som påverkar skadeståndsansvarets gräns.8 

Begreppet som sådant är således väldigt brett, varför det möjligtvis är så att dess 

betydelse inte ligger så mycket i vad det refererar till, utan i hur användningen av 

begreppet reflekterar ett visst förhållningssätt till värderingar och ändamålssynpunkter 

inom skadeståndsrättsliga avvägningar i stort. Detta är en högst relevant utgångspunkt 

för analysen i denna uppsats. Vid analysen av skadeståndsgrunden kvalificerat 

                                                
7 För ett resonemang om hur rättsliga avvägningar kan förklaras på olika nivåer, se Hellner, Jan, 

Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 38 ff. Här avses dock inte detsamma som Hellner diskuterar, men 
resonemangen som Hellner framför illustrerar behovet och möjligheten att vidta flera olika perspektiv på 

samma rättsliga fråga utan att denna metodik medför motsägelser. Även Kleinemans uppdelning mellan 

en intellektuell och icke-intellektuell approach i skadeståndsrättsliga avvägningar visar på möjligheten 

och behovet av att inta olika perspektiv på de rättsliga frågorna som uppkommer. Med en intellektuell 

approach åsyftar Kleineman perspektivet av att ansvarsbedömningen i huvudsak betraktas som ett 

enhetligt problem där syftet med analysen är att urskilja särskilda faktorer som påverkar begreppets 

tillämplighet, och med en icke-intellektuell approach avses det perspektivet där hänsyn inte tas till 

allmänna frågor om ansvar för rena förmögenhetsskador och därmed skadetypens betydelse, utan enbart 

till ansvarsfrågan i de olika skadesituationerna, Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 19. 
8 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 19. 
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otillbörligt handlande torde alltså eventuella skyddsändamål, värderingar och 

ändamålssynpunkter utgöra centrala hållpunkter. 

Andersson beskriver skadeståndsrätten som ”ett funktionellt system där en mängd olika 

ändamål samspelar under ömsesidig avvägning”. Med detta åsyftas en 

skadeståndsrättslig metod där syftet är att utröna de ändamål och värderingar som är 

avgörande för en bestämmelse eller ett rättsligt utfall, men inte att försöka fastställa ett 

”statiskt ändamål” för en regel eller att försöka hitta redan fastslagna skyddade intressen 

i rättskällorna. Enbart ett enda ändamål är inte tillräckligt att härleda en rättslig lösning 

ur.9 

Vad avser identifiering av skyddsändamål är två perspektiv centrala inom 

skadeståndsrätten – skadevållar- och skadelidandeperspektiven. Ur dessa perspektiv kan 

olika ändamål aktualiseras. Ändamål med skadestånd ur skadevållarperspektivet berör 

ansvarsgrunden, medan skadelidandeperspektivet aktualiserar de ändamål som berör 

skadeersättandets funktion.10 

Vid analysen av skyddsändamål gäller i princip samma gränser för rena 

förmögenhetsskador som för personskador och sakskador. De skillnader mellan 

ansvarsförutsättningarna som gäller vid rena förmögenhetsskador innebär dock att man 

inte reservationslöst kan överföra resonemang från de andra skadetyperna till att gälla 

för rena förmögenhetsskador.11  

  

                                                
9 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 19. 
10 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 19. 
11 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 20. 
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2 Den rättsliga kontexten 

2.1 Inledning 

En korrekt analys av skadeståndsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande förutsätter 

att begreppet sätts i ljuset av den rättsliga kontexten, det vill säga den systematik som 

förekommer i fråga om skadestånd i utomkontraktuella förhållanden. Systematiken på 

området kan i grova drag beskrivas som sådan att den första frågan som avgör 

tillämpligheten av rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande är huruvida det är fråga 

om ett inom- eller utomkontraktuellt förhållande mellan parterna. Därefter blir frågan 

om vilken skadetyp som är aktuell. Ifall det kan konstateras att det rör sig om ren 

förmögenhetsskada ska en av de för skadetypen möjlig skadeståndsgrund aktualiseras, 

varav kvalificerat otillbörligt handlande är en. 

I följande avsnitt kommer alltså rättsläget kring skadeståndsansvaret för ren 

förmögenhetsskada att analyseras med fokus på hur reglerna förhåller sig till 

rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande. Analysen syftar bland annat till att 

identifiera det utrymme som reglerna lämnar i fråga om skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada orsakat av någon form av otillbörligt agerande. Betydelsen av en 

sådan analys är med andra ord central för uppgiften att definiera begreppet, eftersom 

begreppet såsom ett juridiskt begrepp bäst definieras efter dess funktion och plats i det 

rättsliga systemet. Utöver syftet att enbart definiera begreppet ger en sådan analys 

medel för att identifiera de rättsliga argument som kan läggas till grund för varför 

rättsfiguren bör tillämpas i de enskilda fallen. 

2.2 Skadeståndsrättens funktioner 

2.2.1 Inledning 

En förståelse av skadeståndsrättens funktioner kan vara av betydelse för de 

ändamålsenliga avvägningarna som kan komma att aktualiseras i bestämmandet av 

gränserna för begreppet kvalificerat otillbörligt handlande. Med hänsyn till begreppet 

skyddsändamål och den nära förknippade metodiken till begreppet, framstår 

skadeståndets funktioner såsom ett viktigt element i att avgöra skadeståndsansvarets 
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gräns.12 Särskilt för rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande som till sin natur är 

svårdefinierat, kan en sådan infallsvinkel vara av nytta i analysen. 

2.2.2 Prevention 

En funktion av skadestånd är den preventiva funktionen, som för skadeståndsrättens del 

innebär att ett skadeståndsansvar får personer att avstå från att begå handlingar som 

skadar andra. För att tillämpa straffrättslig terminologi kan man skilja mellan 

individualprevention (att den som tidigare ålagts ett skadeståndsansvar kommer att vara 

mer försiktig i fortsättningen) och den kanske av större betydelse allmänprevention (att 

människor i allmänhet avhåller sig från att skada andra).13 

Den svenska skadeståndsrätten har historiskt sett haft ett nära samband med straffrätten, 

vilket delvis kan förklaras i systemens kompatibilitet till följd av en gemensam funktion 

som rättsområdena präglas av, nämligen den preventiva funktionen.14 Den preventiva 

funktionen har i sin tur den effekten att den bidrar till att minska antalet skador i 

samhället.15 Utöver skadebegränsande effekt kan det även argumenteras för att 

skadeståndsrätten genom sin preventiva funktion erbjuder ett system för att upprätthålla 

moral för både en enskild individ och mer allmänt i samhället.16 Lundstedt, som 

framhöll att prevention är skadeståndets viktigaste funktion, argumenterade för att 

skadeståndets preventiva funktion bidrar till att upprätthålla rättigheter i samhället, 

såsom exempelvis äganderätten som stärks av att skada orsakad av annan på ens 

egendom ska ersättas.17 

En närliggande funktion som har fått större uppmärksamhet i diskussionen under senare 

år är så kallad ekonomisk prevention. Med detta avses att skadeståndsrättsliga regler kan 

                                                
12 Se Andersson, Skyddsändamål i skadeståndsrätten, s. 19. Skadeståndets funktioner omfattas inte direkt 

i begreppet skyddsändamål, men ligger nära de begrepp som skyddsändamål är ett sammanfattande 

uttryck för, dvs. värderingar och ändamålssynpunkter. 
13 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39. 
14 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 28. En tidig form av ett uttryck av detta nära samband kunde 

återfinnas i de medeltida lagarna enligt vilka vissa handlingar sanktionerades med en bot som delades 

mellan konungen, häradet eller staden, och målsäganden. Denna bot kan alltså betraktas som en 

kombination mellan straff och skadestånd. Det nära sambandet kom att lösas upp något i och med 1864 

års strafflag där det var föreskrivet att skadestånd skulle utgå för skador som uppkommit till följd av brott 

(a.a. s. 28). 
15 Saxén, Skadeståndsrätt, s. 4. 
16 Ståhlberg & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, s. 4; se även Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40, fotnot 2. 
17 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 f. med hänvisningar till Lundstedt. 
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skapa ekonomiska motiv för att undvika de handlingar som är skadeståndsgrundande. 

Det kan exempelvis handla om att incitament skapas för att välja säkrare fordon genom 

att försäkringspremien för säkrare fordon kan vara lägre.18 

De preventiva och ekonomiskt preventiva funktionerna skulle sammantaget kunna ses 

som ett ”vapen mot ohederlighet i affärer”.19 Denna formulering är särskilt relevant för 

ansvarsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande och förtydligar att den kanske 

viktigaste anledningen till varför rättsfiguren införts är för att få personer att avstå från 

ett agerande som kan uppfattas som moraliskt ifrågasättbart. 

2.2.3 Reparation 

En andra grundläggande funktion med skadestånd, möjligen den av störts betydelse, är 

att ge en skadelidande ersättning för den skada som denne lidit. Skadestånd sägs därför 

ha en reparerande funktion. Denna funktion uppnås dock först när någon faktiskt dömts 

till att ersätta skadan och verkställigheten av domen verkligen leder till att ersättning 

betalas.20 

Ur ett större samhällsperspektiv kan den reparativa funktionen ses som en grund i syfte 

att öka säkerheten i samhället. Ersättningen har till följd att en skadelidande kan känna 

sig trygg i att om dennes egendom skadas av annans vållande kommer skadan med stor 

sannolikhet att ersättas. Den säkerhet som erbjuds är dock relativt begränsad med 

hänsyn till osäkerheten till att skadorna orsakas på ett sådant sätt att de ger upphov till 

skadeståndsansvar. Möjligheterna till att faktiskt få ett skadestånd utbetalat är dessutom 

inte alltid garanterade, exempelvis i situationer där den skadevållande inte har 

ekonomiska möjligheter att betala hela skadeståndet. Detta talar således för att 

skadestånd kan vara underlägset försäkringsinstitutet.21 

Den säkerhet som följer av skadeståndets reparativa funktion kan tänkas leda till ett ökat 

samarbete i samhället. Idén går tillbaka till teorierna om samhällskontraktet och framför 

allt Hobbes teori om att personer med lite framtida samarbete inte kommer att 

samarbeta med varandra ifall de agerar egoistiskt och rationellt. Ur detta perspektiv 

                                                
18 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 41 f. 
19 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 290. 
20 Ståhlberg & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, s. 4. 
21 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 36 f. 
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innebär den reparativa funktionen av skadestånd att personer har bättre förutsättningar 

för att samarbeta med andra eftersom de inte behöver investera lika mycket i att skydda 

sina tillgångar från andras skadegörande handlingar. Säkerheten som 

skadeståndsreglerna ger ökar alltså förutsättningarna för samarbete och därmed 

ekonomin i samhället.22 

2.2.4 Pulverisering 

En funktion som vanligen tillskrivs försäkringsrätten, men som på grund av 

försäkringsrättens nära koppling med skadeståndsrätten även kan tillskrivas 

skadeståndsrätten, är funktionen att pulverisera förluster. Med detta avses att en skada 

som kan innebära en stor förlust för en person kan komma att ersättas av ett 

försäkringsbolag som finansierar ersättningen från en jämn kostnad av 

försäkringspremier från många personer. Detta gör det enklare att bära den förlust som 

uppkommit för alla personer som bidrar till ersättandet av förlusten.23 

Det finns dock flertalet situationer där den pulveriserande effekten inte inträder och till 

och med begränsas av reglerna om skadeståndsansvar. En sådan begränsning sker när 

ett försäkringsbolag efter att ha ersatt den uppkomna skadan (och därmed pulveriserar 

förlusten) genom regresstalan utkräver skadestånd från skadevållaren och denne saknar 

ansvarsförsäkring (och därmed överför förlusten till en person varmed den 

pulveriserande effekten återgår).24 

2.2.5 Placering av kostnaden för skador 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det klart att skadestånd i sig inte innebär att 

kostnaden för skadan ersätts och försvinner – skadeståndet flyttar enbart över denna 

kostnad. Denna överflyttning kan dock ses som ett system som lagstiftaren förfogar 

över och kan med rättspolitiska avvägningar välja var förlusten ska placeras.25 

                                                
22 Se Dahlman, Rätt och rättfärdigande, s. 50 f. för en beskrivning av förutsättningarna för samarbete i 

”naturtillståndet” och hur rättsregler kan förbättra dessa. 
23 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 38 f. 
24 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39. 
25 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 37 f. 
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2.3 Inom-/utomkontraktuellt förhållande 

Som angetts i tidigare avsnitt är det en grundläggande förutsättning för tillämpningen av 

skadeståndsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande att fråga är om ett 

utomkontraktuellt förhållande. Av detta skäl redogörs i detta avsnitt något om denna 

distinktion. 

En första åtskillnad som görs inom skadeståndsrätten är alltså den mellan 

inomkontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd. Som ett möjligt mått på hur 

grundläggande denna distinktion är kan nämnas att begreppet ”skadeståndsrätt” kan 

syfta på två olika betydelser där just åtskillnaden mellan inom- och utomkontraktuellt 

förhållande är den åtskiljande de emellan; skadeståndsrätt i bred bemärkelse är det 

rättsområde som behandlar ersättning som syftar till att försätta en skadelidande i 

samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat, medan skadestånd i 

snäv bemärkelse avser det rättsområde som behandlar ersättningsskyldighet enbart i 

utomkontraktuella förhållanden.26 

Med inomkontraktuellt skadeståndsansvar åsyftas i första hand det ansvar som 

uppkommer i situationer där skada tillfogats en part i ett avtalsförhållande till följd av 

att medkontrahenten åsidosatt sina avtalsförpliktelser. Det utomkontraktuella 

skadeståndsansvaret är således det ansvar som aktualiseras när skada orsakats som inte 

har något samband med en eftersatt avtalsförpliktelse.27 

Historiskt sett har en distinktion mellan inom- och utomkontraktuella förhållanden i den 

skadeståndsrättsliga analysen inte alltid gjorts. Denna brist på distinktioner föranledde 

en abstrakt analys som ofta var filosofisk till sin karaktär som fokuserade på 

kausalsammanhang och värdeanalyser.28 

För frågan om kvalificerat otillbörligt handlande är gränsdragningen mellan inom- och 

utomkontraktuell skadeståndsrätt alltså central. Rättsfiguren kvalificerat otillbörligt 

handlande blir med andra ord inte aktuell i situationer där en avtalsförpliktelse eftersatts 

av en part som är bunden till avtalet.  

                                                
26 Se Hellner, Skadeståndsrätt, s. 23 f. 
27 Nordenson, Bengtsson & Strömbäck, Skadestånd, s. 30. 
28 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 153 f. 
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2.4 Skadetyperna 

Den skadeståndsrättsliga bedömningen tar sin utgångspunkt i den skada som inträffat, 

varför frågan om skadeståndsskyldighet är avhängig frågan om ifall skada uppkommit 

och i så fall vilken typ av skada som uppstått. Inom svensk rätt görs huvudsakligen 

åtskillnad mellan personskada, sakskada, kränkning och ren förmögenhetsskada.29 

Som ovan angetts aktualiseras skadeståndsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande 

endast i fall av ren förmögenhetsskada. En åtskillnad mellan de olika skadetyperna är 

således nödvändig. Indelning av skador i olika skadetyper är inte en kontroversiell 

indelning, men är ur rättsvetenskaplig synpunkt inte heller helt given. En historisk 

analys av begreppsbildningen på området för skadetyperna illustrerar detta samtidigt 

som en sådan analys är av betydelse för en förståelse av begreppens innebörd och hur 

begreppsbildningar på området ur generell synpunkt kan vara problematisk. 

För att undgå diverse problem kopplade till att försöka kategorisera skador efter olika 

skadetyper i gränsfall skulle olika lösningar kunna lämpa sig. Ett sätt vore att över 

huvud taget avstå från att klassificera skador när det rör sig om gränsfall och istället 

direkt tillämpa culpanormen på den aktuella skadesituationen. Denna metod verkar det 

finnas stöd för i åtminstone äldre praxis i och med att domar visar på att domstolen 

bedömt culpanormens tillämplighet utan att först fastställa skadetypen.30 Denna metod, 

att inte göra bedömningen avhängig på vilken skadetyp det är fråga om, skulle kunna 

användas fortsättningsvis i den skadeståndsrättsliga analysen. Fördelen med detta 

förhållningssätt är framför allt att man undviker risken att fastna i 

gränsdragningsproblem som fokuserar på skadans yttre egenskaper, vilket inte 

nödvändigtvis är det av störst relevans i den skadeståndsrättsliga bedömningen. Mot 

bakgrund av detta bör man vid tolkningen av domar vara försiktig med att tolka in att 

det rör sig om en viss skadetyp ifall domstolen inte anger uttryckligen vilken skadetyp 

det rör sig om och fallet dessutom är tveksamt.31 

Ett problem med en hög tilltro till begreppsbildningen har att göra med att gränserna för 

begreppen har ändrats. Detta medför att diskussioner i äldre doktrin som uttryckligen 

                                                
29 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 15. 
30 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 155. 
31 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 155 f. 
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behandlat en skadetyp, eller en annan rättslig fråga definierat av ett begrepp, inte 

nödvändigtvis omfattar de skadesituationer som dagens rättsläge avser med begreppet. I 

och med att det inte är begreppen i sig som är avgörande för analysen av rättsläget vore 

det att jämställa med begreppsjurisprudens att inte tolka rättskällorna med fokus på de 

faktiska typsituationerna, ändamål och bedömningskriterierna som källorna uttalar sig 

om.32 

Utgångspunkten för vad som utgör ren förmögenhetsskada återfinns i legaldefinitionen 

som kommer till uttryck i skadeståndslagen 1 kap. 2 §, som har följande lydelse: 

”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller 

sakskada.” 

Ren förmögenhetsskada är, såsom följer av legaldefinitionen, en typ av ekonomisk 

skada. Med detta avses att skadetypen omfattar skadeverkningar som kan värderas i 

pengar efter en allmän måttstock. Denna definition är inte särskilt klar och kan tänkas 

ge upphov till gränsdragningsproblem.33 Ren förmögenhetsskada omfattar inte skador 

som uppkommer i samband med att någon lider person- eller sakskada. Sådan skada 

brukar betecknas som allmän förmögenhetsskada.34 Exempel på ren förmögenhetsskada 

utgörs av försämrat rörelseresultat eller inkomstförlust.35 Det kan anges att 

gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada i vissa situationer kan 

vara besvärlig.36 

I denna uppsats tas utgångspunkten i att med ren förmögenhetsskada avses all sådan 

ekonomisk skada som omfattar skadeverkningar som kan värderas i pengar efter en 

allmän måttstock och som inte uppkommit i samband med att någon lider person- eller 

                                                
32 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 132 f. 
33 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 324. 
34 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 134 f. 
35 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 17. 
36 Ett illustrerande rättsfall i denna del är NJA 1990 s. 80 där en hanhund hade betäckt en avelstik varpå 

tiken fick en kull blandrasvalpar. Ägaren till tiken stämde ägaren till hanhunden. Fråga uppkom huruvida 

en sakskada eller ren förmögenhetsskada hade uppkommit. HD konstaterade att tiken hade utsatts för en 

fysisk förändring, vilket kunde likställas med fysisk skada på sak, även om skadan även kunde formuleras 

som en inkomstförlust för en rörelse. 
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sakskada. Denna definition blir alltså avgörande när fråga är om att tillämpa 

ansvarsgrunden kvalificerat otillbörligt handlande i utomkontraktuella förhållanden. 

2.5 Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada 

2.5.1 Inledning 

Kvalificerat otillbörligt handlande är skadeståndsgrundande för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella förhållanden. Översiktligt kan sägas att ren förmögenhetsskada 

ersätts vid tre typsituationer: (1) brottsligt agerande, (2) befogad tillit samt (3) 

kvalificerat otillbörligt handlande. Utöver dessa grunder finns även speciallagstiftning 

främst på immaterialrättens, konkurrensrättens och associationsrättens områden, som 

anger skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada.37 I detta avsnitt behandlas 

skadeståndsansvaret till följd av brottsligt agerande och i befogad tillitssituationerna 

översiktligt. 

2.5.2 Brott som skadeståndsgrund 

Bestämmelsen i skadeståndslagens 2 kap. 2 § kan sägas utgöra huvudregeln för 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. Bestämmelsen har följande lydelse: 

”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta 

skadan.” 

Det föreligger alltså en stark koppling mellan skadestånd och straff ur en rättsteknisk 

synvinkel, och kopplingen har dessutom processuella verkningar – skadeståndstalan kan 

prövas inom ramen för straffprocessen. Skadeståndsansvaret har tidigare ansetts vara ett 

uttryck för att en handling var ogillad av rättsordningen, vilket sammanföll väl med att 

även straff ansågs vara ett uttryck för oönskat handlande. Idag har synen på skadestånd 

ändrats så att det inte längre är ett lika starkt uttryck för vilka ageranden som är ogillade 

av rättsordningen, varför kopplingen mellan straff och skadestånd för ren förmögenhet 

har ifrågasatts ur rättspolitisk synpunkt.38 

                                                
37 Se exempelvis 54 § st. 1 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 3:25 st. 1 

konkurrenslag (2008:579) och 29:1 st. 1 aktiebolagslag (2005:551). Se även Hellner & Radetzki, 

Skadeståndsrätt, s. 66. 
38 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 57 f. 
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Värt att notera är att avsaknaden av brott inte innebär att skadeståndsskyldighet för ren 

förmögenhetsskada inte skulle kunna uppkomma. 2 kap. 2 § skadeståndslagen ska alltså 

inte tolkas e contrario. Förarbetena till skadeståndslagen anger givetvis att den 

principiella utgångspunkten är den att ersättning för ren förmögenhetsskada enbart utges 

när skadan orsakats genom brott, men samtidigt sägs att lagbestämmelsen inte ska ses 

som ett hinder mot ett vidgat ansvar.39 

En mer grundläggande och mindre oklar regel som avgränsar bestämmelsens 

tillämpningsområde är frågan om ifall skadeståndsansvaret är begränsat till de skador 

som omfattas av brottsbestämmelsens skyddsändamål eller inte. Ett klassiskt exempel är 

att en köpman som smugglat in varor och därför kan sälja de till ett billigare pris än sina 

konkurrenter inte blir skadeståndsskyldig för skadan som konkurrenterna lider till följd 

av insmugglingen av den anledningen att den aktuella brottsbestämmelsen inte direkt 

avser att skydda konkurrenterna. Detta är ett uttryck för den så kallade 

normskyddsläran.40 

Normskyddsläran, eller läran om skyddat intresse, är den allmänna skadeståndsrättsliga 

principen som anger att skadeståndsansvar för en viss skada förutsätter att den norm 

som överträtts syftar till att skydda den skadelidande från den aktuella skadan.41 I och 

med JustR Nordensons särskilda yttrande i NJA 1976 s. 458 kan man säga att principen 

fått fullt genomslag, även om debatten inte avslutats med hänsyn till framför allt 

Dufwas slutsats om att normskyddsläran lika gärna kan uppfyllas genom vållande-, 

adekvans- och medvållandebedömningar.42 

En annan relevant fråga för relationen mellan brott, skadeståndsansvar och 

normskyddsläran är frågan om ifall normskyddsläran skulle kunna användas som grund 

för en utvidgning av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada i situationer där 

varken brott eller uttrycklig skadeståndsregel föreligger. Det skulle alltså vara fråga om 

ifall skadeståndsansvar kan grundas på en kränkning av de rättsliga intressen som en 

bestämmelse syftar till att skydda, även om bestämmelsen saknar skadestånds- eller 

                                                
39 Se prop. 1972:5 s. 568. 
40 Kleineman, Kontrakts- och skadeståndsrätt, s. 14. 
41 Svensson, Prosolvia: Normskyddsläran och den adekvata kausaliteten, Ny Juridik 2:14, s. 8. 
42 Kleineman, Kontrakts- och skadeståndsrätt, s. 14 med hänvisningar till Dufwa. 
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skadeståndssanktion.43 Det finns inget klart stöd för uppfattning att detta vore fallet, 

men det föreligger goda skäl för att utsträcka normskyddsläran.44 

2.5.3 Befogad tillit som skadeståndsgrund 

2.5.3.1 Inledning 

Utöver skadeståndsansvar för skador orsakade av brott har som sagt ytterligare två 

skadeståndsgrunder för ren förmögenhetsskada utvecklats i praxis. En av dessa grunder 

för skadeståndsansvar hänför sig till en s.k. befogad tillitssituation.45 Den typsituation i 

praxis där rättsfiguren befogat tillit har aktualiserats är där en värdering av en fastighet 

utförd av en värderingsman kommit att användas som beslutsunderlag för en bank i 

fråga om kreditgivning och det visat sig att värderingen är felaktig. Befogad tillit har 

även varit relevant i NJA 2014 s. 272 som handlade om en revisors ansvar mot tredje 

män för skada som orsakats av ett vårdslöst utförande av ett revisorsuppdrag. I detta mål 

var dock utgången den motsatta. 

2.5.3.2 Värderingsmans ansvar 

I NJA 1987 s. 692 (Kone) hade en värderingsman värderat en fastighet baserat på 

uppgiften att fastigheten kunde bebyggas och att det alltså inte fanns hinder mot att 

fastigheten kunde exploateras. Denna uppgift stämde dock inte, utan kommunen hade 

istället uttryckligen angett att fastigheten inte kunde exploateras. Värderingsuppdraget 

hade utförts för fastighetsägaren, men det kom senare att användas som underlag av en 

bank (som värderingsmannen inte hade något avtal med) för ett beslut om att bevilja ett 

lån till fastighetsägaren med fastigheten i fråga som säkerhet. Detta föranledde en ren 

förmögenhetsskada för banken när långivaren inte kunde återbetala lånet och säkerheten 

i fastigheten inte täckte beloppet för lånet. 

Den första frågan HD prövade för att avgöra ifall värderingsmannen var 

skadeståndsskyldig gentemot banken var huruvida värderingsmannen förfarit oaktsamt 

vid utförandet av sitt uppdrag. På denna punkt uttalade HD att det förvisso måste finnas 

stort utrymme för värderingsmannens egna bedömningar, men att det i denna situation 

                                                
43 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 289. 
44 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 292. 
45 Se HD:s dom i T 3269-13 meddelad den 17 december 2015, st. 34. 
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handlade om en felaktig uppgift som låg till grund för värderingen och att denna uppgift 

– om exploateringsmöjligheterna av fastigheten – ska kunna förväntas att en 

värderingsman kan utföra och att uppgiften vanligtvis är av stor betydelse för 

värderingen. Genom att värderingsmannen brustit i sin undersökning på denna punkt 

kunde det konstateras att värderingsmannen förfarit vårdslöst vid utförandet av sitt 

uppdrag. 

Den huvudsakliga rättsfrågan som HD hade att pröva var alltså ifall 

skadeståndsskyldighet kan åläggas den som yrkesmässigt åtar sig att värdera fast 

egendom för den skada som annan lider genom att fästa tillit till värderingen vid sitt 

beslutsfattande, trots att värderingsuppdraget inte utfördes på uppdrag av denna person. 

HD inledde med att hänvisa till att man i praxis sedan lång tid tillbaka godtagit ett 

skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador som orsakats genom felaktiga 

vederhäftighets- och vittnesintyg samt soliditetsupplysningar. I domskälen anger HD att 

det för värderingsmannen måste vara klart att annan än uppdragsgivaren kan komma att 

fästa betydelse vid värderingsintyget och att det inte skulle vara till någon fördel för 

fastighets- eller kreditmarknaden ifall en intygsgivare enbart skulle svara mot sin 

uppdragsgivare. HD angav även att övervägande skäl talade för att ”den som med fog 

satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst 

beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst”. Sammanfattningsvis föreligger alltså i 

regel skadeståndsansvar för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar för 

skada som inte bara uppdragsgivaren lidit, utan även sådan skada som åsamkats tredje 

man. Förbehåll om frihet från sådant ansvar förklarades möjliga ifall dessa gjorts i 

intyget. 

Ett liknande fall är NJA 2001 s. 878 där omständigheterna var de att en värderingsman 

på uppdrag av ett bolag hade lämnat ett värderingsutlåtande avseende en fastighet och 

däri uttalat att fastighetens värde låg inom ett intervall på 73 och 79 miljoner kronor. 

Bolaget som beställde värderingsutlåtandet använde det senare som underlag för 

ansökan av kredit hos en bank. När krediten förföll till betalning kunde bolaget inte 

infria sitt betalningsåtagande och när fastigheten såldes på exekutiv auktion täckte 

köpeskillingen inte bankens panträtt i fastigheten. I denna situation väckte banken talan 

mot bolaget som värderingsmannen var anställd hos. 
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Banken menade att värderingsmannen inte hade utfört sitt värderingsuppdrag korrekt till 

följd av vårdslöshet. Vårdslösheten hade resulterat i ett värderingsutlåtande som angav 

ett värde på fastigheten som väsentligen översteg det faktiska marknadsvärdet och att 

banken inte skulle ha beviljat kredit om ett korrekt marknadsvärde hade angetts. 

Värderingsbolaget hade medgivit vårdslöshet på värderingsmannens sida men invände 

att det saknades en skadeståndsrättslig ansvarsgrund för ren förmögenhetsskada som 

inte tillfogats genom brott och att banken i vart fall varit medvållande till skadan genom 

att förlita sig på värderingen trots att det av utlåtandet framgick att värderingen avsågs 

att användas i en tvist. 

I domskälen hänvisar HD till NJA 1987 s. 692 (Kone), men anger att det rättsfallet inte 

ger stöd åt att en tredje man i alla situationer kan använda sig av ett värderingsutlåtande 

med skadeståndsansvar för värderingsmannen ifall utlåtandet till följd av dennes 

oaktsamhet innehåller felaktigheter. Det uppställs krav på att tilliten ska vara befogad, 

vilket i 2001 års fall kan ifrågasättas ifall det är fallet med hänsyn till att 

värderingsutlåtandet hade utförts för att användas i en skiljetvist, och detta hade 

uttryckts i intyget med formuleringen ”avsett att ligga till grund för tvist”. HD uttalade 

att formuleringen förvisso var otydlig, men att formuleringen gav tillräckliga skäl för 

banken att fråga värderingsmannen om ifall värderingsunderlaget kunde läggas till 

grund för kreditgivning och att banken därmed inte hade rätt till skadestånd eftersom 

dess tillit till värderingsintyget inte var befogad. Som skäl till denna bedömning angavs 

att det inte bör ställas för stora krav på utformningen av friskrivningar av denna typ med 

hänsyn till de stora konsekvenser som skadeståndsansvaret kan medföra, och att det till 

följd av det faktum att värderingen gjordes för ett visst ändamål kan ha funnit 

begränsningar i värderingsmannens möjlighet att göra en allsidig bedömning som 

uppdragsgivaren kan ha varit medveten om men som inte kommit till uttryck i själva 

utlåtandet. 

I Kone-fallet framkommer alltså att värderingsmän bär ett skadeståndsansvar gentemot 

tredje män för sådana skador som orsakats av ett vårdslöst upprättat värderingsintyg, 

såtillvida ingen friskrivning gjorts. Något som framkommer tydligare i 2001 års fall är 

att själva grunden för rättsregeln ligger i tillitens relevans, vilket kan jämföras med att 



22 

det är avtalsförhållandet som är rättsgrunden för skadeståndsansvaret som 

uppdragsgivaren kan åberopa mot den vårdslösa värderingsmannen.46 

2.5.3.3 Revisoransvaret 

Befogad tillit som skadeståndsgrund för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella 

förhållande som tillskrivs en värderingsman kan jämföras med NJA 2014 s. 272 (BDO), 

i vilket principen om befogad tillit aktualiserades i fråga om en revisors 

skadeståndsansvar till följd av skador orsakade av en oaktsamt upprättad 

revisionsberättelse. En väsentlig skillnad mellan dessa situationer är dock att visst 

lagstöd förekommer i situationen för revisors skadeståndsansvar.47 I detta rättsfall hade 

en revisor lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar, vilket var felaktigt. 

Käranden hävdade att de lidit skada till följd av ett ogynnsamt beslut som de tagit med 

revisionsberättelsen som underlag. 

HD inleder den rättsliga bedömningen med att förklara att svensk rätt sedan länge har 

intagit en restriktiv inställning till utdömande av skadestånd för ren förmögenhetsskada 

i utomkontraktuella förhållanden. HD förklarar att detta till viss del har att göra med det 

s.k. flodvågsargumentet, enligt vilket skadeståndsskyldighet bör begränsas med hänsyn 

till behovet av förutsebarhet för skadevållaren, bristande proportionalitet mellan den 

skadegörande handlingen och ansvarets omfattning samt hanteringsmässiga svårigheter 

som ett ansvar mot en mycket stor krets skadelidande skulle kunna medföra. 

Med 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) som uttryckligen anger att revisor 

kan bli skadeståndsskyldiga för rena förmögenhetsskador mot tredje män skiljer sig 

denna situation från situationen med värderingsintyg på så vis att rättsfiguren befogad 

tillit inte tillämpas direkt. I denna dom tillämpade HD istället rättsfiguren i 

bedömningen om normskyddsläran och uttalar att en förutsättning för rätt till ersättning 

för sådan skada som i målet var aktuell, är att tilliten till revisionsberättelsen måste ha 

varit befogad. Detta ansågs dock inte vara fallet i det aktuella målet. 

                                                
46 Kleineman, Kontrakts- och skadeståndsrätt, s. 506. 
47 Se HD:s dom i T 3269-13 meddelad den 17 december 2015, st. 34. 
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2.5.3.4 Slutsatser om befogad tillit i relation till kvalificerat otillbörligt handlande 

Vad som ovan framkommit är att principen om befogad tillit grundar sig i sedvana. En 

tillit kan vara befogad när informationen i fråga varit framtagen för ändamålet att vissa 

beslut ska fattas mot bakgrund av informationen, så som exempelvis fallet är med 

värderingsintyg. Som HD uttrycker i Kone-domen måste det för värderingsmannen ha 

stått klart att annan än uppdragsgivaren skulle kunna komma att fästa betydelse vid 

värderingsintyget. 

Likt skadeståndsgrunden befogad tillit, tar skadeståndsgrunden kvalificerat otillbörligt 

handlande hänsyn till sedvanan vid bedömningen. Av vad som kommer framgå i den 

fortsatta framställningen, formulerade HD i NJA 2005 s. 608 (Max Frasses) att ett 

agerande kan vara att anse som kvalificerat otillbörligt ifall det ”utgör ett tydligt avsteg 

från vad som måste krävas av en kommersiell aktör”. HD synes alltså ha ansett att 

agerande i strid med sedvana kan tala för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. I 

befogad tillit-situationerna talar sedvana avseende viss informations betydelse för att 

skadeståndsansvar i utomkontraktuella situationer kan aktualiseras, sedvanan visar i 

dessa fall på att en tillit kan vara befogad eller obefogad. 

Att båda rättsfigurerna tar hänsyn till sedvana – om än på något olika sätt – och att de i 

övrigt ligger nära varandra gör frågan om vad som skiljer rättsfigurerna från varandra 

svårare att besvara. En möjlig beskrivning av skillnaden mellan rättsfigurerna är att det 

ena grundar sig på ett ansvar som uppkommer i och med ett visst handlande 

(exempelvis att utfärda ett värderingsintyg som en del av sin professionella verksamhet 

ger anledning att lita på att uppgifterna däri stämmer), och den andra grundar sig på 

ansvaret att avstå från ett visst handlande (att helt enkelt inte agera på ett sätt som är 

kvalificerat otillbörligt). 

2.6 Närliggande begrepp till kvalificerat otillbörligt handlande 

Ett närliggande begrepp som är aktuellt i skadeståndsrätten är klandervärda ageranden. 

Med detta avses ett inte accepterat beteende som har orsakat ren förmögenhetsskada 

men som inte är så pass grovt att agerandet kan klassificeras såsom handlande i strid 

med tro och heder eller svikligt beteende. Som exempel kan nämnas att lämna felaktiga 

eller vilseledande uppgifter till en förhandlingsmotpart, eller att underlåta att inte lämna 
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uppgifter av betydelse till en förhandlingsmotpart, eller att en person i sin yrkesmässiga 

verksamhet lämnar ut uppgifter som är missvisande eller inte tillförlitliga.48 

Ytterligare ett närliggande begrepp till kvalificerat otillbörligt handlande är kollusion. 

Detta begrepp åsyftar sådant handlande där en part för egen vinning samordnar sig med 

en annan i syfte att genomföra en åtgärd som skadar en tredje person till vinning för sig 

själv. Även begreppet chikan blir här relevant. Begreppet syftar på handlanden där 

någon formellt utövar sin rätt, men gör det i uteslutande syfte att skada den som rätten 

utövas mot. Att tala om chikan, kollusion eller kvalificerat otillbörligt handlande, synes 

vara mer eller mindre samma sak.49 

Slutligen kan det anmärkas att det i den tyska rätten förekommer ett begrepp som 

åsyftar handlanden som strider mot god sed och faller inom bestämmelsen i 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 826, nämligen ”sittenwidrich”. Man skulle kunna 

säga att denna regel innebär att den tyska skadeståndsrätten innehåller en 

skadeståndsgrund som grundar sig i rent moraliska avvägningar, och i realiteten har 

regeln fått funktionen av att fylla ut ”luckor” i den tyska skadeståndsrätten. Regeln 

innefattar bland annat skadeståndsskyldighet för givande av avsiktligt vilseledande råd 

och upplysningar, förledande till kontraktsbrott och utnyttjande av ett föreliggande 

kontraktsbrott.50 

  

                                                
48 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 41. 
49 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 283 f. 
50 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 398 f. 
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3 Typfall 

3.1 Inledning 

Ovanstående analys av den rättsliga kontexten visar att kvalificerat otillbörligt 

handlande utgör en av tre skadeståndsgrunder för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella fall. Enbart detta konstaterande är emellertid inte tillräckligt för att 

kunna fastställa skadeståndsgrundens närmare innebörd. Med detta sagt kan man dock 

inte utesluta att de ändamålsskäl och förklaringsmodeller som förekommer i de andra 

skadeståndsgrunderna inte kan tillämpas vid analysen av kvalificerat otillbörligt 

handlande. Det ska nämligen särskilt hållas i åtanke att skadeståndsmöjligheterna i 

utomkontraktuella förhållanden i regel ska vara restriktiva och att skadestånd 

aktualiseras först i särskilt allvarliga fall. 

En utgångspunkt kan tas i att begreppet i huvudsak kan definieras ”positivt” eller 

”negativt”. Ur detta perspektiv skulle alltså begreppets språkliga konstruktion ge vid 

handen att begreppet avser ”otillbörliga handlingar” som av vissa skäl är ”kvalificerade” 

på så vis att de bör vara skadeståndsgrundande. För en sådan analys kan man hänvisa 

till de platser i den juridiska diskursen på andra rättsområden där begreppet ”otillbörligt 

handlande” förekommer och lägga vikt vid detta i tolkningen av begreppet, men sådana 

slutsatser bör göras med försiktighet och enbart inom ramen för tolkning av rättskällor, 

för att undvika att analysen ska präglas av en begreppsjurisprudens. 

En annan utgångspunkt är att utgå ifrån att begreppet syftar på en typ av handlande som 

är skadeståndsgrundande för ren förmögenhetsskada och som inte faller inom 

bestämmelsen 2 kap. 2 § skadeståndslagen eller inom området för sådant agerande som 

är skadeståndsgrundande i befogade tillitssituationer. Denna metod tar större hänsyn till 

den rättsliga systematiken, men riskerar att definiera begreppet för brett. 

Som kan utläsas ur begreppet kvalificerat otillbörligt handlande förutsätter begreppet att 

ett visst mått av kvalificerande omständigheter förekommit i det enskilda fallet.51 

Analysen av vad som utgör ett kvalificerat otillbörligt handlande kan således även 

                                                
51 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 276. 
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formuleras som en analys av vilka omständigheter som är av sådan art att de, trots 

spärregeln som kommer till uttryck i 2 kap. 2 § skadeståndslagen och som anger att rena 

förmögenhetsskador ska ersättas ifall skadan orsakats genom brott, ger anledning till att 

skadeståndsansvar ska åläggas den som vidtar dessa handlingar. Att begagna begreppet 

kvalificerade omständigheter ger alltså ingen information om begreppets innehåll, utan 

utgör enbart en omformulering av frågeställningen. 

Kvalificerat otillbörligt agerande har i praxis kommit att tagit form genom fyra olika 

typfall: 1) otillbörligt ingripande i avtalsförhållande, 2) kvalificerat otillbörligt 

kringgående, 3) kvalificerat otillbörligt handlande vid konkurrerande 

nyttjanderättsanspråk och 4) kränkning av annans enligt EKMR fastställda rättigheter. 

De fyra typfallen analyseras separat nedan. 

3.2 Otillbörligt ingripande i avtalsförhållande 

3.2.1 Översikt 

I den juridiska diskursen används begreppet otillbörligt ingripande i avtalsförhållande 

för att i grova drag beskriva situationen där en tredje man förmår en annan person att 

bryta ett avtal som denne ingått med någon annan. Företeelsen brukar även benämnas 

som medverkan till kontraktsbrott.52 I denna analys kommer dock inte hela området för 

otillbörligt ingripande i avtalsförhållande att analyseras, utan enbart de fall där ett 

sådant agerande även hamnar inom begreppet kvalificerat otillbörligt handlande, dvs. att 

agerandet föranleder ett skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador och att 

ansvaret inte grundar sig på en lagstadgad bestämmelse. 

Den rättsliga följden av att ett agerande betecknas såsom ett otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande är att den som utsatts för kontraktsbrottet kan rikta 

skadeståndsanspråk mot den tredje man som förmått ena parten att begå ett avtalsbrott, 

och får eventuellt även möjlighet till förbudstalan. Skälen till principens förekomst och 

dess rättsliga konsekvenser är att avtalsparter ska kunna utgå ifrån att medkontrahenten 

                                                
52 Bernitz, Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande och medverkan till 

kontraktsbrott; HD utvidgar ansvaret för ren förmögenhetsskada, Juridisk tidskrift, s. 625. 
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kommer att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet, och inte bara behöva förlita sig på 

sina möjligheter att få skadestånd från enbart medkontrahenten.53 

I analysen av det rättsliga begreppet otillbörligt ingripande i avtalsförhållande är det av 

betydelse att betona att utgångspunkten är den motsatta när det gäller avtalsbundenhet – 

principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning innebär att ett avtal enbart 

påverkar avtalsparternas rättigheter och förpliktelser och kan inte påverka tredje man.54 

Huvudregelns innebörd är alltså att det är fullt tillåtet att uppmuntra till kontraktsbrott i 

ett avtalsförhållande i vilket man inte är part i – avtalet ska ju inte kunna begränsa en 

tredje mans möjligheter att förmå någon att vidta en särskild handling, eftersom en 

sådan begränsning utgör en förpliktelse som följer ur ett avtal som den tredje mannen 

inte är part i.55  

3.2.2 Krav på avtalsbrott 

Såsom angetts ovan är en nödvändig förutsättning för uppkomsten av ett otillbörligt 

ingripande i avtalsförhållande att en tredje man har uppmanat till ett avtalsbrott och att 

avtalsparten aktualiserat uppmaningen. Utan ett faktiskt genomfört avtalsbrott finns inte 

grund att tillämpa otillbörligt ingripande. Denna viktiga förutsättning förtydligades i 

Svea hovrätts dom i mål T 11011–14 från den 16:e december 2015 där hovrätten 

förklarade att ”[r]edan av det skälet, att kontraktsbrott inte har visats, kan utdelningarna 

inte medföra skadeståndsansvar enligt principerna i 2005 års rättsfall”.56 

Det äldsta fallet av otillbörligt ingripande i avtalsförhållande som skadeståndsgrund för 

ren förmögenhetsskada i ett utomkontraktuellt förhållande kan spåras till 1928. I NJA 

1928 s. 621 (Sågverksbolaget) hade ett sågverksbolag sålt varor som inte hämtats upp 

av köparen inom avtalad tid. Sågverksbolaget överlät fakturan till sin förlagsgivare som 

inkasserade fakturans belopp för att avräkna en skuld som sågverksbolagets hade 

gentemot förlagsgivaren. Sågverksbolaget gick i konkurs och köparen kunde därefter 

inte utfå sina köpta varor. I anledning av detta yrkade köparen skadestånd från 

                                                
53 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 202. 
54 I svensk rätt finns det förvisso möjligheter att berättiga en ur kontraktsförhållandet utomstående, men i 

detta sammanhang är det möjligheten att förpliktiga en utomstående av relevans, Bernitz, Otillbörlig 

konkurrens mellan näringsidkare, s. 200. 
55 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 199 f. 
56 Svea Hovrätts dom i mål T 11011–14 meddelad den 16 december 2015, s. 10. 
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förlagsgivaren. HD biföll yrkandet med hänvisning till omständigheterna att 

förlagsgivaren utövade en ingående kontroll över sågverksbolaget och hade noggrann 

kännedom om sågverksbolagets ekonomiska situation. Slutligen uttalade HD att ”den i 

köpeavtalet sågbolagets tillagda befogenheten att i visst fall indraga betalning för ännu 

ej levererad vara utövas i strid mot gott handelsskick”. 

1928 års fall visar att kravet på avtalsbrott inte är så strikt som den kort hållna 

formuleringen i Svea hovrätts dom i T 11011–14 ger vid handen. Den handling som 

bedömdes utgöra ett otillbörligt ingripande i avtalsförhållandet i 1928 års fall var 

förlagsgivarens påverkan på sågverksbolaget att överlåta fakturan till förlagsgivaren. 

Denna handling i sig utgjorde inget avtalsbrott – HD kom enbart fram till att detta stred 

mot gott handelsskick – avtalsbrottet uppstod när sågverksbolaget inte förmådde att 

leverera den sålda varan. Det räckte alltså av förlagsgivaren att förmå sågverksbolaget 

att vidta en åtgärd som inte utgjorde ett avtalsbrott, men som försatte bolaget i en sådan 

ställning att risken för ett avtalsbrott ökade väsentligt – eller till och med blev väntat för 

förlagsgivaren. Betydelsen av ett otillbörligt ingripande i avtalsförhållande som 

skadeståndsgrund i utomkontraktuella förhållanden bekräftades därefter av Karlgren 

som mot bakgrund av 1928 års fall konstaterades att den tredje man som otillbörligen 

förmår gäldenären att inte uppfylla sin förbindelse kunde ådra sig skadeståndsansvar 

mot borgenären i fall av ”ett utpräglat illojalt beteende”.57 

3.2.3 Krav på samverkan 

Som ovan angetts avser samverkan sådana situationer där en i avtalsförhållande 

utomstående samverkar med en av avtalsparterna i avsikt att skada den andre 

avtalsparten eller agera på ett sätt som vore kvalificerat otillbörligt.58 En central 

förutsättning för tillämpligheten av otillbörligt ingripande i avtalsförhållande är således 

att parterna samverkat för att uppnå vissa effekter. Vid avsaknad av en sådan samverkan 

talar starka skäl däremot för en återhållsam tillämpning av otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande som skadeståndsgrund – ansvaret för medhjälp till avtalsbrott får inte 

bli alltför vidsträckt. Konsekvensen av ett sådant vidsträckt ansvar skulle kunna vara att 

                                                
57 Karlgren, Kollegium i Allmän Obligationsrätt 1-2, s. 13. Karlgren anför dock att huvudregeln borde 

vara att skadeståndsansvar mot borgenären i allmänhet inte kan aktualiseras, inte ens vid ”hotelser l.dyl”. 

Hur detta förhåller sig till dagens bestämmelse i 2 kap. 2 § skadeståndslagen är oklart. 
58 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 222. 



29 

avtalsklausuler i praktiken får ett tredjemansskydd, vilket skulle inkräkta på principen 

om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning.59 

Kvalificerat otillbörligt ingripande i avtalsförhållanden har i modern tid tydligt 

illustrerats av det centrala fallet NJA 2005 s. 608 (Max Frasse) som utgjorde ett fall av 

samverkan. I detta mål hade Frasses Bar i Luleå Aktiebolag (Frasses) övertagit en 

hyresrätt från Lotsbåten i Luleå Aktiebolag (Lotsbåten) som i sin tur övertagit 

hyresrätten från Max som drivit en restaurangverksamhet i lokalen. Max avsåg att 

förhindra sin konkurrent Frasses att få tillgång till lokalen genom att i sitt avtal med 

Lotsbåten avtala om att lokalen inte fick överlåtas utan Max tillstånd. Lotsbåten och 

Frasses hade emellertid i samförstånd redan innan Lotsbåtens övertagande av 

hyresrätten planerat att överlåta hyresrätten till Frasses. Efter att Frasses övertagit 

lokalen gick Lotsbåten i konkurs, varför Max vände sig mot Frasses med ett 

skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada. 

Det förhållande HD lade till grund för domen var att Frasses och Lotsbåten handlat i 

samförstånd i syfte att svikligen förleda Max att ingå ett avtal som Max inte skulle ha 

ingått ifall Max hade känt till Lotsbåtens och Frasses avsikter. I domskälen angav HD 

att Frasses agerande framstår som kvalificerat otillbörligt och ”utgör ett tydligt avsteg 

från vad som måste krävas av en kommersiell aktör”.60 

Såväl 1928 som 2005 års fall har gett upphov till skadestånd för ren förmögenhetsskada 

på allmänna grundsatser i utomkontraktuella förhållanden. Båda fallen kan därför anses 

utgöra exempel på när ett skadeståndsansvar har grundats på ett handlande som funnits 

vara kvalificerat otillbörligt. 2005 års fall (Max Frasses) är ett tydligt exempel på 

samverkan. 1928 års fall (Sågverksbolaget) är inte lika tydligt i frågan om ifall en 

samverkanssituation förelegat, men en sådan tolkning ligger nära till hands. De två 

rättsfallen har alltså båda utgjort samverkansfall på området för kvalificerat otillbörligt 

handlande avseende ingripande i avtalsförhållande. Med hänsyn till de starka skäl för 

varför ansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande bör begränsas när det inte är 

fråga om samverkanssituationer, är slutsatsen i denna del att samverkan som regel är ett 

                                                
59 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 222 ff. 
60 NJA 2005 s. 608, på s. 641. 
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kriterium för att ett otillbörligt ingripande i avtalsförhållande ska kunna utgöra ett 

kvalificerat otillbörligt handlande.  

3.2.4 Beviskrav för samverkan 

En fråga som kan diskuteras är i vilken utsträckning samverkan måste bevisas. I NJA 

2005 s. 608 framstår det som tydligt att Max har behövt visa hur Lotsbåten och Frasses 

samverkat i syfte att skada Max och genomföra deras kvalificerat otillbörliga avsikter. I 

NJA 1928 s. 621 (Sågverksbolaget) räckte det däremot att visa att den tredje mannen i 

situationen hade betydande inflytande och information över bolaget som begick 

avtalsbrottet. I NJA 2015 s. 512 (se nedan för omständigheterna) behövde däremot den 

skadelidande käranden inte visa att dennes avtalspart samverkat med tredje man, utan 

HD konstaterade mot bakgrund av de omständigheter som framkommit i målet att: 

”[r]elationen mellan dem, sådan den kan bedömas utifrån, talar alltså starkt för att de har 

samordnat sig”. 

3.2.5 Kvalificerande faktor 

För att ett otillbörligt ingripande i avtalsförhållande ska kunna utgöra ett kvalificerat 

otillbörligt handlande krävs att det föreligger omständigheter som kvalificerar 

handlandet till nivån för kvalificerat otillbörligt handlande. Sådana omständigheter 

förelåg i både NJA 2005 s. 608 (Max Frasses) och NJA 1928 s. 621 (Sågverksbolaget). 

1928 års rättsfall stöds inte på någon lagstiftning, varför domen skulle kunna anses ge 

uttryck för att det finns en rättslig princip om att otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande kan vara skadeståndsgrundande ifall handlandet avviker från vad som 

utgör gott handelsskick. Hänvisningen i NJA 2005 s. 608 till att agerandet ”utgör[a] ett 

tydligt avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell aktör” påminner om 

argumentationen i 1928 års fall där en hänvisning gjordes till gott handelsskick, men 

kan uppfattas som något strängare definierat. I övrigt verkar däremot inte skillnaderna 

mellan dessa två formuleringar särskilt stor ur ett rättsligt perspektiv; den rättsliga 

innebörden av båda formuleringarna är att handlandet i fråga strider mot gott 

handelsskick. 

Det kan vara värt att notera att HD i 2005 års fall (Max Frasses) angett att ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden kan tänkas utgå i särskilt allvarliga 
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fall var en tredje man på kvalificerat otillbörligt sätt ingriper i andras avtalsförhållanden. 

Likt vad Andersson har funnit har HD således använt en ”motivdubblering” och synes 

mena att ett fall blir särskilt allvarligt genom ett kvalificerat otillbörligt 

tillvägagångssätt. Andersson anför också att bedömningen av kvalificerad otillbörlighet 

beror på att det är ett särskilt allvarligt fall.61 

3.3 Kvalificerat otillbörligt kringgående 

3.3.1 Översikt 

Skadestånd för ren förmögenhetsskada har utdömts i fall där olika slag av kringgående 

av avtalsklausuler, vitesföreläggande och lagbestämmelser förekommit. Dessa frågor 

ligger ofta nära frågor om ansvarsgenombrott beträffande aktiebolag och när så är fallet 

kan man inte tala om kvalificerat otillbörligt handlande, eftersom ett ansvarsgenombrott 

har som konsekvens att förpliktelser enligt avtal kan göras gällande mot den med reella 

intressen i saken.62 

Distinktionen mellan å ena sidan kvalificerat otillbörligt ingripande i avtalsförhållande 

och kvalificerat otillbörligt kringgående tar sikte på att skilja på de fall där ett 

avtalsbrott lagts till grund för skadestånd och när en kringgående förelegat, men vilket i 

sig inte utgör ett avtalsbrott. Det är dock diskutabelt ifall denna skillnad alltid är tydlig – 

i både NJA 1928 s. 621 (Sågverksbolaget) och NJA 1993 s. 188 (Gillette) hade den 

tredje mannen en nära koppling till den skadevållande. Den avgörande skillnaden var att 

den tredje mannen i 1993 års fall inte ingrep i ett avtalsförhållande direkt, eftersom 

dennes handlande inte kunde tillskrivas den icke skadelidande avtalsparten. 

3.3.2 Kringgående av konkurrensbegränsningsklausul 

Ett rättsfall där kvalificerat otillbörligt kringgående har bedömts föreligga är NJA 1993 

s. 188 (Gillette). Omständigheterna i målet var sådana att Gillette Sverige Aktiebolag 

(Gillette) hade ingått ett avtal med Praktisk Marknadsföring PM Sälj Aktiebolag (PM) 

om vissa säljfrämjande aktiviteter som PM skulle utföra för Gillettes räkning. Avtalet 

föreskrev att PM under avtalstiden och sex månader därefter inte fick utföra tjänster för 

konkurrenter till Gillette, eftersom samarbetet innebar att PM fick tillgång till 

                                                
61 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 280. 
62 NJA 2014 s. 877 (Processbolaget), på s. 890. 
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företagshemligheter. PM hade under avtalstiden med Gillette tagit ett uppdrag från en 

konkurrent till Gillette i strid med parternas avtal, varför Gillette vände sig till domstol 

med resultatet att PM fick ett vitesföreläggande om att inte fortsätta arbetet för 

konkurrenten. Ägaren till PM, Mani-M Aktiebolag som i sin tur ägdes av en 

privatperson, överförde de anställda i PM till G M Manico Aktiebolag (Manico) som 

också ägdes av Mani-M Aktiebolag och fortsatte att driva verksamheten i Manico. I det 

förevarande målet stämde Gillette Manico (det vill säga tredje man) och yrkade 

ersättning motsvarande det vitesbelopp som gällde för PM i vitesföreläggandet. 

HD biföll Gillettes talan och framförde i huvudsak att det i målet hade visats att PM och 

Manico ”samverkat i syfte att kringgå konkurrensbegränsningsklausulen”, och att detta 

inneburit att ”Gillette har rätt att ställa samma krav på Manico som Gillette tidigare 

ställt på PM att upphöra med verksamhet i strid mot klausulen”. HD:s formulering 

”samverkat i syfte att kringgå” ger emellertid inte mycket vägledning i frågan ifall 

denna dom bättre kan klassificeras som ett exempel på otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande eller i kategorin kvalificerat otillbörligt kringgående. 

Ett andra fall där skadeståndsansvar för kringgående av konkurrensbegränsningsklausul 

prövats är tingsrättens dom i T 17878-12 (Di Luca). Omständigheterna i målet var 

följande: Diné Food Ab (Diné) hade ett avtal och dagligvaruförsäljning med M&A 

Import AB (M&A Import) enligt vilket Diné förpliktigades att ”under avtalstiden och 

ett år därefter inte importer, utveckla, tillverka, försälja, marknadsföra eller på annat sätt 

befatta sig med livsmedelsprodukter och/eller drycker från Grekland eller Cypern om 

dessa inte köpts från [M&A Import]”. Denna konkurrensbegränsningsklausul förenades 

i avtalet med en vitesklausul. I målet stämde M&A Import bolaget Di Luca & Di Luca 

AB (Di Luca), eftersom Di Luca, enligt M&A Import, var bundet av avtalet som M&A 

Import träffat med Diné. M&A Import menade att Diné och Di Luca agerat i strid mot 

konkurrensbegränsningsklausulen. Di Luca var dotterbolag till Gruppo Di Luca AB 

(Gruppo Di Luca) som ägdes till 100 procent av familjen Di Luca. Gruppo Di Luca 

förvärvade samtliga aktier i Diné och vid tidpunkten för det påstådda avtalsbrottet var 

styrelserna i Gruppo Di Luca, Di Luca och Diné identiska. 

Tingsrätten prövade inledningsvis huruvida Diné hade begått ett avtalsbrott genom att 

ha utfört förberedande åtgärder och kom fram till att så inte var fallet. Därefter prövade 
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tingsrätten ifall Di Luca och Diné hade samverkat för att kringgå konkurrensklausulen. 

Tingsrätten tillämpade Gillette-målet och angav mot den bakgrunden att tre kriterier kan 

urskiljas för ifall ett kvalificerat otillbörligt kringgående av 

konkurrensbegränsningsklausul har förelegat: att bolagen ska vara systerbolag, att de 

har samma ledning och att de samverkat för att kringgå 

konkurrensbegränsningsklausulen. Tingsrätten konstaterade att Di Luca och Diné var 

systerbolag och att de haft samma ledning i och med att de hade samma styrelser, trots 

att bolagen hade olika verkställande direktörer under en viss period. Denna period 

inträffade först efter att i princip hela lanseringen av det nya sortimentet var så långt 

gången att bytet av verkställande direktör ”inte kan beaktas i frågan om bolagen haft 

samma ledning”. 

Det sista kriteriet för bedömningen var ifall Diné och Di Luca samverkat i syfte att 

kringgå konkurrensbegränsningsklausulen. På denna punkt uppmärksammade 

tingsrätten att omständigheterna skilde sig från omständigheterna i Gillette-målet på så 

vis att kriteriet i Gillette uppfylldes genom att systerbolaget hade tömts och anställda i 

bolaget hade flyttats över, vilket inte var fallet mellan Diné och Di Luca. Tingsrätten 

ansåg att principen som kom till uttryck i Gillette-målet var tillämpbar även i denna 

situation mot bakgrund av att Di Luca gjort det som Diné enligt avtalet var förhindrat att 

göra, att de haft kännedom om konkurrensbegränsningsklausulen och att systerbolagen 

agerat gemensamt i frågan.  

3.3.3 Kringgående av vitesföreläggande 

NJA 2015 s. 512 (Stilofåtöljen) påvisar istället en liknande situation där fråga var om ett 

vitesföreläggande som hade kringgåtts. Bakgrunden i målet var att Swedese Möbler AB 

hade en upphovsrätt till fåtöljen Lamino och efter ett mål om vitesförbud ålades Burhén 

Möbler ett vite som skulle uppfyllas ifall denne skulle tillverka, marknadsföra eller 

sprida exemplar av deras så kallade Stilo-fåtöljen. Kort efter vitesföreläggandet sålde 

Burhén Meble ett exemplar av Stilo-fåtöljen. Dan Burhén Möbler AB marknadsförde 

möbler som tillverkades av Burhén Meble och ägdes av D.B. som var son till en av 

ägarna till Burhén Meble. I anledning av detta yrkade Swedese Möbler att Burhén 

Möbler skulle utge vitesbeloppet.  
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HD angav att vitesförbudet inte kan anses innebära att Burhén Möbler skulle ha en 

skyldighet att förhindra Burhén Meble att vidta åtgärder i strid med dess 

vitesföreläggande. Av den anledningen formulerade HD frågan som huruvida Burhén 

Möbler kunde ansvara för Burhén Mebles agerande. De omständigheter som HD fäste 

vikt vid var att Burhén Möbler och Burhén Meble hade en gemensam bakgrund, att 

bolagens ägare var släkt med varandra, att verksamheterna var samordnade i ett 

produktions-, marknadsförings- och försäljningsled, att bolagen till det yttre framstod 

som om de gemensamt bedrev en integrerad verksamhet och att Burhén Möbler fick 

provision av Burhén Meble för varje Stilo-fåtölj som såldes i Sverige. Av dessa skäl, 

och att Burhén Möbler underlåtit att vidta närliggande och rimliga åtgärder för att 

hindra Burhén Mebles tillverkning och leverans av Stilo-fåtöljen, fann HD att Burhén 

Möbler skulle ansvara för Burhén Mebles agerande att agera i strid med Burhén 

Möblers vitesförbud.  

Det kan noteras att NJA 2015 s. 512 (Stilo) medfört en nyhet avseende bevisbördan för 

att visa att parterna faktiskt samordnat sig för att kringgå en bestämmelse, vilket 

framgår av följande uttalande: ”Relationen mellan dem, sådan den kan bedömas utifrån, 

talar alltså starkt för att de har samordnat sig i sådana hänseenden som vitesförbudet 

avser.”63 

Till skillnad från situationen vid kvalificerat otillbörligt ingripande i avtalsförhållande – 

där en tredje man blir skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande – visar 2015 års 

fall och grunden otillbörligt kringgående att en avtalspart kan bli skadeståndsskyldig 

gentemot sin avtalspart (den skadelidande) för sådant agerande en tredje man vidtagit.  

3.3.4 Kringgående av rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader 

NJA 2014 s. 877 (Processbolaget) är ett annat fall där kvalificerat otillbörligt 

kringgående ställts på sin spets. I detta fall hade två privatpersoner, M.H. och J.L., 

förvärvat ett lageraktiebolag med ett aktiekapital på 100 000 kr. Den ene ägaren utsågs 

till styrelseledamot och den andre till suppleant och båda skaffade sig ensam 

                                                
63 HD:s domskäl p. 29. 
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firmateckningsrätt. Bolagets firma bestämdes till H & L Processor AB 

(Processorbolaget). 

Processorbolaget förvärvade tvistiga fordringar mot Deloitte som avsåg skadestånd på 

64 miljoner kr. Skadan uppkom till följd av ett skattetillägg som hade föranletts av 

transaktioner som Deloitte hade att se över. Processorbolagets talan ogillades och 

bolaget förpliktades att ersätta Deloittes rättegångskostnader på 3 342 095 kr. En vecka 

efter meddelad dom försattes Processorbolaget i konkurs på egen begäran och Deloitte 

fick ingen utdelning i konkursen som följde. I detta mål yrkade Deloitte ersättning för 

sina rättegångskostnader enligt principerna om ansvarsgenombrott. 

HD fann att Processorbolaget utgjorde ett medel för H.J. och J.L. att kunna driva 

processen utan att kunna bli ersättningsskyldiga för motpartens rättegångskostnader för 

mer än vad Processorbolagets värde utgjorde, samtidigt som de genom upplägget hade 

möjlighet att ta del av de ekonomiska fördelarna som det skulle medföra ifall deras talan 

hade bifallits. Det var alltså fråga om ett kringgående av rättegångsbalkens regler om 

ansvar för rättegångskostnader. Mot bakgrund av detta fann HD att M.H. och J.L. 

personligen skulle ersätta Deloittes för deras rättegångskostnader som Processorbolaget 

var skyldigt Deloitte. 

3.3.5 Sammanfattning om kvalificerat otillbörligt kringgående 

I det här kapitlet har typfallet kvalificerat otillbörligt kringgående analyserats utifrån ett 

antal rättsfall. Som framgår av analysen kan kringgåendefallen delas upp i tre 

typsituationer; kringgående av konkurrensklausul, kringgående av vitesklausul och 

kringgående av rättegångskostnader. Gemensamt för samtliga tre typsituationer är att en 

typ av ”genomsyn”/ansvarsgenombrott sker i vilket tredje mans agerande kan påverka 

skadeståndsskyldigheten. För att ansvarsgenombrottet ska aktualiseras uppställs dock 

vissa kriterier som definierats och förtydligats i senare praxis. Gillette-målet uppställde 

som krav att parten och tredje man skulle ha samverkat i syfte att kringgå partens förbud 

och att parten och tredje man varit i samma ägares hand och med samma ledning. I 

2015-års fall, Stilofåtöljen, definierades termen ”samverkan”/samordning. Part och 

tredjeman ansågs samordna sig när dessa varit i samma ekonomiska sfär 

(koncerngemenskap) eller om de ytterst ägs av samma personer och med samma 

praktiska och rättsliga kontroll (gemensam kontroll) eller när de yttre förhållandena 
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starkt talar för en samordning. I dessa fall presumeras samordning och ett tillräknande 

sker av tredje mans agerande, eftersom tillräknandet är grundat på identifikation mellan 

den tredje mannen och parten. Skälen till dessa uppställda kriterier för samordning har 

varit att parten alltid måste ha en praktisk och närliggande möjlighet att undvika ansvar. 

Typsituationen ”kringgående av rättegångskostnader” samt det illustrativa målet 

Processbolaget ha varit en tillämpning av samordningskriteriet, även om HD inte 

uttryckligen resonerat i de banorna. 

3.4 Kvalificerat otillbörligt handlande vid konkurrerande 

nyttjanderättsanspråk (dubbeldispositioner) 

Hovrättsavgörandet RH 2008:46 (Skogsavverkningen) utgör en utgångspunkt för 

skadeståndsansvar för avverkning av skog där ett medvetet risktagande avseende 

inskränkningen av annans avverkningsrätt förelåg. Omständigheterna i hovrättsdomen 

var sådana att både ett bolag och en förening hade förvärvat nyttjanderätter till en och 

samma fastighet, närmare bestämt var det fråga om två avverkningsrätter till, i väsentlig 

del, samma skog på fastigheten. Ingen av parterna hade fört in sina rättigheter i 

fastighetsboken. Till följd av bestämmelsen i 7 kap. 22 § jordabalken hade bolagets 

avverkningsrätt företräde framför föreningen. Föreningen var medveten om att bolaget 

hade en avverkningsrätt på stort sätt samma skog och att avtalet gav bolaget rätt att 

förlänga det med ett år om gången. Vid tiden för när föreningen avverkade skogen 

enligt sin avverkningsrätt hade de anledning att tro att bolagets ordinarie 

avverkningsrätt hade löpt ut men att det måste ha förefallit föreningen mycket 

osannolikt att bolaget inte skulle ha använt sig av sin rätt till förlängning av avtalet 

eftersom det inte skulle innebära någon extra kostnad för dem att göra det. Mot 

bakgrund av detta stämde bolaget föreningen. Bolaget yrkade ersättning för den vinst 

bolaget skulle kunna göra ifall de själva hade avverkat skogen. Bolaget och föreningen 

stod inte i något avtalsförhållande till varandra. 

I domskälen vägde hovrätten in det faktum att föreningen av konkurrensrelaterade skäl 

inte gärna ville kontakta bolaget och utreda ifall bolaget förlängt avtalet, vilket verkade 

vara den enda möjligheten föreningen hade för att förvissa sig om förhållandena i 

frågan. Detta till trots fann hovrätten att föreningens agerande att avverka skogen utan 

att förvissa sig om omständigheterna utgjorde ett kvalificerat otillbörligt handlande. I 
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domskälen formulerade hovrätten resonemanget som så att föreningen avsiktligen 

förhöll sig okunniga om de rätta förhållandena vilket utgjorde ett medvetet risktagande, 

och att ”[d]etta medvetna risktagande får, mot bakgrund av ovan angiven innebörd av 7 

kap. 22 § jordabalken, anses utgöra ett så kvalificerat otillbörligt handlande att 

föreningen ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot bolaget.” 

Det kan alltså fastställas att det inte är själva risktagandet i sig som utgör grunden för 

skadeståndsansvaret. Som hovrätten anger är det istället innebörden av 7 kap. 22 § 

jordabalken som lägger grunden för skadeståndsansvaret även om denna bestämmelse 

varken är en brottsbestämmelse eller en bestämmelse som uttryckligen anger en 

skadeståndsskyldighet. Innebörden av bestämmelsen är att bolaget hade företräde till 

avverkningsrätten före föreningen, vilket innebär att grunden för skadeståndsansvaret 

hade att göra med att föreningen utnyttjade en avverkningsrätt som någon annan hade 

bättre rätt till. 

Mot denna bakgrund är betydelsen av det medvetna risktagandet begränsat till en fråga 

om uppsåt. Det ligger dock nära till hands att tillämpa denna skadeståndsgrund även i 

fall som inte rör avverkningsrätter, med tanke på hovrättens hänvisning till 7 kap. 22 § 

jordabalken. Grunden skulle dessutom kunna tillämpas vid andra fall av 

dubbeldispositioner. En förutsättning för att ett handlande i samband med 

dubbeldisposition ska anses vara kvalificerat otillbörligt och därmed 

skadeståndsgrundande gentemot tredje man, är att man varit medveten om att 

handlandet utgör en dubbeldisposition, eller i vart fall förhållit sig okunnig om 

förhållandet och därigenom tagit en medveten risk. 

3.5 Agerande i strid med EKMR 

3.5.1 Bakgrund 

Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna (EKMR) är en konvention 

som tillskriver enskilda, både fysiska och juridiska personer, fri- och rättigheter 

gentemot staten. I konventionen definieras staten brett och omfattar inte bara statliga 

organ, utan även myndigheter, domstolar, kommuner, landsting och privaträttsliga 

rättssubjekt som anförtrotts offentliga uppgifter. EKMR ålägger inte enskilda skyldighet 

att inte inskränka andras konventionsrättigheter. Däremot kan enskildas kränkningar 
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mot andras konventionsrättigheter vara ansvarsgrundande för det allmänna i och med att 

staten har en positiv förpliktelse att tillse att konventionsrättigheterna ska förebyggas 

och förhindras.64 

Den senaste domen på området från HD65 kan antas ha öppnat upp för möjligheten att 

tillämpa EKMR i frågor om skadeståndsansvar på utomkontraktuell grund för ren 

förmögenhetsskada. Högsta domstolens dom i mål T 3269-13 från den 17 december 

2015 (Byggnads) var en mellandom i mål T 7280-12 i Svea hovrätt där frågan var ifall 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) hade ådragit sig skadeståndsansvar för 

de skador som de genom en blockad orsakat HGS Linköping AB (HGS). 

Omständigheterna var sådana att Byggnads hade satt HGS i blockad i syfte att få HGS 

att binda sig till branschens kollektivavtal, Byggnadsavtalet från 2000. Kollektivavtalet 

innehöll ett system med granskningsavgifter som var avsedda att täcka Byggnads 

kostnader för kontroll av att avtalet följdes i fråga om löner och annan ersättning. Dessa 

granskningsavgifter hade dock av Europadomstolen i ett tidigare mål66 bedömts stå i 

strid med artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, eftersom det 

inte förelåg tillräcklig transparens i fråga om hur avgifterna användes i den fackliga 

verksamheten. 

Mellandomstemat i Byggnadsmålet hade av hovrätten formulerats som så att HD skulle 

pröva ifall Byggnads skulle bli skadeståndsskyldiga gentemot HGS ifall det skulle visa 

sig att Byggnads stridsåtgärder skulle visa sig stå i strid mot artikel 11 i EKMR 

(föreningsfrihet) och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen (skydd för 

egendom). HD kom fram till att den frågan som de skulle pröva var något annorlunda, 

nämligen att de hade att undersöka huruvida en konventionskränkning som sådan räcker 

för att utlösa ett skadeståndsansvar. 

I fokus för HDs avgörande stod således en analys av i vilken utsträckning EKMR har 

skadeståndsrättslig verkan på rättsförhållandena mellan enskilda. Denna analys delades i 

huvudsak upp i två delfrågor, dels huruvida EKMR skulle kunna grunda ett direkt 

                                                
64 Fisher, Mänskliga rättigheter, s. 50 f. 
65 Högsta Domstolens dom i mål T3269-13 meddelad den 17 december 2015. 
66 Evaldsson and Others v. Sweden, no. 75252/01, 13 februari 2007. 
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horisontellt ansvar, och dels på vilket sätt EKMR kan inverka på de bedömningar som 

görs enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

3.5.2 Direkt horisontell effekt 

Att EKMR skulle ha direkt horisontell effekt skulle innebära att konventionen skulle 

kunna åberopas som skadeståndsgrund mot en enskild person som kränkt en 

konventionsskyddad rättighet. Annorlunda uttryckt skulle det kunna sägas vara en fråga 

om huruvida svenska domstolar är förpliktade att skapa nya ansvarsgrunder för privata 

ansvarssubjekt som skulle täcka in konventionsrättigheterna.67 

I äldre praxis från arbetsdomstolen kan inget stöd skönjas för att EKMR skulle ha direkt 

horisontell effekt.68 Det har även i förarbeten uttalats att statens skyldighet att efterfölja 

EKMR inte innebär att enskilda ska kunna bli skadeståndspliktiga för handlanden som 

kränker en annan enskilds konventionsskyddade rättigheter.69 Det kan även tilläggas att 

Europadomstolen har uttalat sig om frågan huruvida EKMR kan direkt göras gällande 

mot enskilda och angett att detta varken vore önskvärt eller nödvändigt.70 

NJA 2007 s. 747 (Spaningsfallet) tydliggjorde rättsläget ytterligare när HD inte ålade en 

enskild skadeståndsansvar för att ha kränkt en annan enskilds rättigheter enligt artikel 8 

EKMR. Situationen som uppkom i målet var att en person hade begärt att få ut 

ersättning från sitt försäkringsbolag med hänvisning till att hon lidit en whiplashskada i 

samband med en trafikolycka. Försäkringsbolaget i fråga hade i samband med detta 

spanat på henne och dokumenterade detta med videoupptagningar. Mot bakgrund av 

detta yrkade hon att försäkringsbolaget skulle utge ett skadestånd för den ideella skada 

hon lidit till följd av den kränkning av hennes konventionsrättigheter som spaningen 

innebar. 

HD konstaterade inledningsvis att EKMR inte innehåller några regler som är riktade 

mot enskilda och ålägger de några skyldigheter för att inte kränka andras enligt 

konventionen skyddade rättigheter, och att EKMR därför, i strikt mening, inte kan 

läggas till grund för ett skadeståndsansvar för enskilda. HD gick dock vidare med att 

                                                
67 Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II), punkt 3.1 och 3.2. 
68 Se Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006, s. 580. 
69 SOU 2010:87, s. 358. 
70 Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II), punkt 3.2, stycke 2. 
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bemöta kärandes resonemang om att reglerna om statens positiva förpliktelser enligt 

EKMR innebär att det i den nationella rätten måste finnas regler om att enskilda som 

kränker andras konventionsrättigheter ska förpliktas att utge skadestånd för den skadan 

som kränkningen innebär, och att det är domstolarnas ansvar att se till att detta sker om 

lagstiftaren försummat detta ansvar. 

Detta argument bemöter HD med att argumentet egentligen enbart har betydelse för 

statens skadeståndsansvar och inte enskildas och att kärandens resonemang egentligen 

innebär att staten skulle freda sig från det skadeståndsansvar som åvilar staten för att 

staten försummat sin skyldighet att tillse medborgarna skydd från rättighetskränkningar 

av andra medborgare. Utöver detta för HD ett resonemang om den bristande 

förutsebarhet det hade inneburit att tillämpa EKMR mellan enskilda. I första hand 

framgår det inte av konventionens text att enskilda kan bli skadeståndsskyldiga för 

konventionskränkningar, dessutom är tolkningen av EKMR dynamisk varför det kan 

vara svårt att förutse vilka ageranden som utgör en rättighetskränkning. 

Förutsebarhetsresonemanget tillskriver HD en central betydelse med hänvisning till de 

värderingar som är avgörande i frågan om vad som utgör en rättsstat, och konstaterar 

således att ett skadeståndsansvar inte kan grundas mot en enskild med hänvisning till 

artikel 8 i EKMR. 

I mål T 3269-13 (Byggnads) prövade HD också frågan om ifall EKMR har direkt 

horisontell effekt. Käranden, HGS, menade att rättsläget förändrats sedan HD:s 

avgörande i NJA 2007 s. 747 (Spaningsfallet) efter uttalanden från Europadomstolen 

om att skadestånd kan vara ett sätt för staten att tillse skyddet för de mänskliga 

rättigheterna mot andra enskilda. HD angav dock kortfattat att dessa uttalanden från 

Europadomstolen inte har påverkat rättsläget eftersom dessa enbart syftade på statens 

skadeståndsansvar. I målet ålades alltså Byggnads inte ett skadeståndsansvar på den 

grunden att Byggnads genom sitt agerande hade kränkt en av EKMR skyddad rättighet. 

Sammantaget kan konstateras att EKMR inte har direkt horisontell effekt, alltså att en 

enskild inte kan åläggas ett skadeståndsansvar på den grunden att dennes agerande har 

kränkt en annan persons enligt konventionen skyddade rättigheter.71 Detta får direkt 

                                                
71 För samma slutsats se Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I), rubrik 1, stycke 1. 
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betydelse i analysen av uppsatsen ämne: av detta skäl aktualiseras nämligen EKMR som 

bedömningspunkt i fråga om kvalificerat otillbörligt handlande i utomkontraktuella 

förhållanden. 

3.5.3 EKMR:s verkningar på allmänna skadeståndsrättsliga avvägningar 

Ett annat alternativ för att tillämpa EKMR i skadeståndsrättsliga frågor mellan enskilda 

vore att tillämpa EKMR i bedömningar av vad som utgör handlingsstandarder. Det är 

alltså fråga om hänvisningar inom skadeståndsrätten till skäliga aktsamhetsnivåer, 

handlingsmönster och – som togs upp i T 3269-13 (Byggnads) och som denna uppsats 

handlar om – kvalificerat otillbörligt handlande.72 

Det ska alltså noteras att en sådan tillämpning av EKMR skiljer sig från frågan om 

direkt horisontell effekt av EKMR. Skillnaden ligger i att det inte rör sig om att 

konstruera nya skadeståndsgrunder, utan att snarare låta EKMR påverka bedömningarna 

av de redan erkända skadeståndsgrunderna.73 Annorlunda uttryckt kan man säga att 

frågan om direkt horisontell effekt förutsätter en direkt tillämpning av EKMR på 

förhållandet mellan enskilda, medan frågan om EKMR:s verkningar på allmänna 

skadeståndsrättsliga avvägningar enbart tillämpar EKMR indirekt. 

Nyhetsvärdet i HD:s dom i mål T 3269-13 (Byggnads) ligger i huvudsak i resonemanget 

om betydelsen av EKMR i bedömningen av ifall ett agerande är skadeståndsgrundande 

för ren förmögenhetsskada. I domen diskuterar HD specifikt frågan om ifall ett 

agerande som kränker någons konventionsrättigheter kan utgöra ett kvalificerat 

otillbörligt handlande och därför vara skadeståndsgrundande för ren förmögenhetsskada 

i utomkontraktuella fall. HD uttalar att det faktum att ett agerande innebär en 

rättighetskränkning ska väga tungt. Vidare uttalar HD att bedömningen kan variera 

beroende på vilken konventionsskyddad rättighet det är fråga om och beroende av 

kränkningens art i övrigt. 

Utöver detta hänvisade HD även till förutsebarhetsresonemanget som gavs central 

betydelse i NJA 2007 s. 747 (Spaningsfallet). Rättsfrågan för båda målen skiljer sig 

något; NJA 2007 s. 747 (Spaningsfallet) handlade om direkt horisontell effekt, medan 

                                                
72 Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II), rubrik 3.5 stycke 2. 
73 Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II), rubrik 3.5, stycke 1. 
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Byggnadsfallet avsåg frågan om hur en kränkning av en konventionsrättighet kan 

påverka bedömningen av ifall ett agerande anses utgöra ett kvalificerat otillbörligt 

handlande. 

Att förutsebarhetsresonemanget appliceras på frågan om EKMR:s tillämplighet på 

rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande skulle kunna ses som ett viktigt uttalande 

som har större konsekvenser än vad som framkommer i första anblick. Frågan som 

uttalandet kan komma att förtydliga är huruvida en tillämpning av EKMR i 

bedömningar om vad som utgör ett kvalificerat otillbörligt handlande enbart utgör ett 

hjälpmedel att fastställa vad som anses vara kvalificerat otillbörligt, eller ifall 

tillämpningen innebär att rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande faktiskt 

utvidgas på ett substantiellt sätt.74 

Det faktum att HD hänvisar till förutsebarhet tyder på att HD menar att domen avser att 

utvidga gränserna för rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande, eftersom det annars 

inte skulle uppkomma ett särskilt behov att ta hänsyn till förutsebarhet ifall EKMR 

enbart tillämpats för att fastställa vad rättsordningen ser som kvalificerat otillbörligt. En 

sådan tillämpning av EKMR skulle i sig självt öka förutsebarheten i rättsordningen 

varför särskilda hänvisningar till förutsebarhetsresonemang vore onödiga. Vad som 

egentligen menas med att det skett en ”utvidgning” är dock inte självklart. 

Å ena sidan kan en alltför omfattande utvidgning av rättsfiguren kvalificerat otillbörligt 

handlande istället ses som att EKMR i praktiken ges direkt horisontell effekt och 

hänvisningen till kvalificerat otillbörligt handlande skulle bara vara innehållslöst. Men 

som HD anger ska EKMR inte ges direkt horisontell effekt. Å andra sidan förutsätter en 

tillämpning av EKMR i bedömningen om vad som utgör kvalificerat otillbörligt 

handlande att begreppet påverkas (och utvidgas) – annars vore HD:s senaste uttalande 

innehållslöst.  

Vidare anger HD i Byggnadsfallet att det finns anledning att vara återhållsam med att 

ålägga en enskild ett skadeståndsansvar för att denne utfört en handling som kränkt en 

annan persons konventionsrättigheter i de situationer där rättighetskränkningen är av det 

                                                
74 Se Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II), rubrik 3.5 för en analys som fokuserar 

på frågan om hur EKMR påverkar tolkningen av nationella ansvarsregler mellan enskilda. 
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slaget att det typiskt sett träffar en ”stor och på förhand obestämd krets”. Dessutom ska 

skadeståndsansvaret begränsas så att ansvarets omfattning står i proportion till den 

skadegörande handlingen. Slutligen ska i bedömningen tas hänsyn till att ett ansvar mot 

en mycket stor krets skadelidande kan medföra hanteringsmässiga svårigheter. 

Sammantaget brukar detta kallas för flodvågsargumentet och framfördes även i NJA 

2014 s. 272 (BDO) som HD hänvisade till i Byggnadsfallet. 

Sammantaget kan sägas att EKMR utvidgar gränserna för begreppet kvalificerat 

otillbörligt handlande och att detta medför att man vid tillämpningen av EKMR i dessa 

situationer bör vara försiktig med hänsyn till förutsebarhetsproblemet och 

flodvågsargumentet. EKMR:s betydelse i bedömningen kan dock inte vara allt för 

långtgående på så vis att det i praktiken hade inneburit att EKMR givits direkt 

horisontell effekt. Ändå uttrycker HD att Byggnadsfallet syftar till att begreppet 

kvalificerat otillbörligt handlande ska utökas med hänsyn till EKMR. 

3.5.4 Uteslutande av ansvar 

Hittills har enbart diskuterats vilka möjligheter som finns att åberopa EKMR för att 

fastställa ett skadeståndsansvar, antingen genom direkt horisontell effekt eller genom att 

låta EKMR påverka bedömningar som görs inom den nationella skadeståndsrätten. Det 

skulle dock även kunna tänkas att EKMR skulle kunna tillämpas i skadeståndsrättsliga 

sammanhang för att åstadkomma den motsatta effekten, nämligen att garantera att 

handlandet inte kan komma att bli skadeståndsgrundande, eller åtminstone minska 

sannolikheten för detta. Frågan är alltså om ett agerande som är en frihet eller ett uttryck 

för en rättighet som skyddas av EKMR ändå kan utgöra ett kvalificerat otillbörligt 

handlande, eller hur bedömningen i övrigt påverkas av den omständigheten. 

Denna fråga aktualiserades också i mål T 3269-13 (Byggnads) i och med att den 

rättighetskränkningen av HGS:s påstådda rätt till egendom begicks genom att Byggnads 

vidtog en stridsåtgärd och således utövade sin rätt enligt 2 kap. 14 § regeringsformen. 

Det ska i sammanhanget noteras att denna rättighet således finns angiven i 

regeringsformen, varför det inte direkt är en fråga om EKMR. Det kan dock antas att de 

principiella avvägningarna i frågan bör vara desamma. I domen hänvisar HD till 2 kap. 

14 § regeringsformen och anger att de värderingar som kommer till uttryck i 
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bestämmelsen ska beaktas vid bedömningen av ett handlandes kvalificerade 

otillbörlighet. 

Denna hänvisning visar på en öppen inställning till hur EKMR och rättighetsstadgan i 

regeringsformen kan tillämpas vid bedömningen av ifall ett handlande är kvalificerat 

otillbörligt. HD går alltså längre än att enbart väga rättighetskränkningar mot 

”rättighetsutövningar”, utan tar även hänsyn till värderingar som kommer till uttryck i 

rättighetsstadganden även när dessa inte är direkt tillämpliga. HD:s uttalande tolkas på 

detta sätt mot bakgrund av HD:s bedömning att den grundlagsskyddade rätten att vidta 

stridsåtgärder inte omfattar åtgärder som kränker annans konventionsrättigheter. HD 

menar således att hänsyn ska tas till en bestämmelses värderingar även när 

bestämmelsen inte är direkt tillämplig. 

Sammanfattningsvis kan således sägas att HD:s dom i mål T 3269-13 anger att EKMR, 

och möjligen även rättighetsstadgan i regeringsformen, ska tillämpas på så vis att 

värderingar från bestämmelserna ska beaktas i bedömningen av ifall handlandet i fråga 

varit godtagbart och inte utgjort ett kvalificerat otillbörligt handlande. 

3.5.5 Slutord 

Att tillämpa EKMR för att avgöra vad som är ett kvalificerat otillbörligt handlande är en 

metod som har stor potential att presentera fler argument för ifall ett agerande är 

kvalificerat otillbörligt eller inte. En av anledningarna härtill är den stora bredd på fri- 

och rättigheter som kommer till uttryck i konventionen och som därmed bidrar till 

tolkningsdata i ett stort antal situationer. Den hänsyn till rätten att vidta stridsåtgärder 

som kommer till uttryckt i regeringsformen och HD:s mål från 2015 (Byggnads) tyder 

på att det inte bara är en fråga om att EKMR kan komma att få betydelse i 

bedömningen, men även rättighetsstadgan i regeringsformen. Ifall detta vore fallet 

skulle man kanske kunna tala om ett mer generellt rättighetsperspektiv vid 

bedömningen av ifall ett handlande är kvalificerat otillbörligt. 

Det ska dock noteras att betydelsen av EKMR och rättigheter i stort skiljer sig från de 

argument som talar för att ett handlande är kvalificerat otillbörligt och de argument som 

talar emot. Förutsebarheten, en viktig del av den formella rättssäkerheten, kan vara en 

faktor som förklarar varför dessa frågor bör behandlas olika – när skadeståndsansvar 
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grundas på EKMR måste hänsyn tas till förutsebarhetsproblem som uppkommer i 

sammanhanget, men när EKMR tillämpas för att avgöra ifall ett handlande inte är 

kvalificerat otillbörligt, så finns inte samma behov. 

Det kan dock anföras att dessa resonemang inte är helt tydligt framförda i domen och att 

det kan ifrågasättas ifall domen har ett särskilt stort prejudikatvärde i denna del med 

hänsyn till att resonemangen som har framförts har besvarat en fråga som inte 

omfattades av den formuleringen av mellandomstemat som hovrätten hade hänskjutit 

och därför utgör obiter dicta.75  

Som ovan angetts synes HD:s dom i mål T 3269-13 (Byggnads) tyda på att hänsyn i 

bedömningen av ett kvalificerat otillbörligt handlande inte bara ska tas till EKMR, utan 

även rättighetsstadgan i regeringsformen och kanske även andra bestämmelser där 

rättigheter kommer till uttryck. Domen framför således ett rättighetsperspektiv på frågan 

om kvalificerat otillbörligt handlande där resonemang kring begreppets gränser till stor 

del kan formuleras i termer av rättigheter. Relevansen av ett sådant perspektiv torde 

vara omfattande eftersom nästan alla utomobligatoriska situationer där 

skadeståndsrättsliga avvägningar blir aktuella kan omfattas av någon 

konventionsrättighet. Samtidigt är det värt att notera att tillämpningen av ett 

rättighetsperspektiv förvisso har ett omfattande användningsområde, men inte 

nödvändigtvis så stora konsekvenser.76 

Slutligen kan påpekas att ett rättighetsperspektiv trots allt är det perspektiv som på bästa 

sätt kan förklara varför vissa avvägningar ska göras och kan erbjuda mer förutsebarhet, 

eftersom många rättigheter finns kodifierade i EKMR och regeringsformen. Men frågan 

om EKMR:s tillämplighet i allmänna skadeståndsrättsliga avvägningar är inte begränsad 

till frågan om ifall ett rättighetsperspektiv ska användas som det främsta verktyget i de 

skadeståndsrättsliga avvägningarna. Som angetts ovan medför HD:s svar på frågan om 

EKMR:s tillämplighet att skadeståndsansvaret utvidgas så att det omfattar fler 

situationer där en kränkning av någons konventionsrättighet förekommer. 

                                                
75 Se Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsrättsliga principer (I), avsnitt 3. 
76 Se Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsrättsliga principer (I), avsnitt 2.3, stycke 18. 
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3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har praxis analyserats och strukturerats. Ur analysen har fyra 

typsituationer identifierats som samtliga utgör exempel på ett kvalificerat otillbörligt 

handlande. Den första typsituationen av ett kvalificerat otillbörligt handlande är när det 

är fråga om ett kvalificerat otillbörligt ingripande i avtalsförhållande. Med detta avses 

att en tredje man förmår ena parten att utföra ett kontraktsbrott. Sådant agerande är 

skadeståndsgrundande i de fall som det kan visas att parterna har samverkat sig i syfte 

att vidta en handling som strider mot god sed på ett kvalificerat sätt. 

Den andra typsituationen är närliggande och rör även trepartsrelationer, nämligen i fall 

av kvalificerat otillåtet kringgående. Denna typsituation skiljer sig från kvalificerat 

otillbörligt ingripande i avtalsförhållande på så vis att ett avtalsbrott inte förutsätts. 

Istället krävs att ena avtalsparten samordnat sig med en tredje man i syfte att kringgå ett 

avtal. 

Även en tredje typsituation har uppkommit i en hovrättsdom i vilken skadestånd för ren 

förmögenhetsskada utdömts på grund av att en person förhållit sig okunnig om en annan 

persons avverkningsrätt och avverkat skog som den andre hade bättre rätt till. I detta fall 

räckte det med att personen med sämre rätt förhållit sig okunnig om den andres 

avverkningsrätt och därmed tagit en medveten risk. Det är möjligt att domens 

prejudikatvärde inte enbart omfattar avverkningsrätter, utan även omfattar andra typer 

av dubbeldispositioner. 

Slutligen har handlanden som kränker andras enligt EKMR skyddade rättigheter 

framkommit som en typsituation av kvalificerat otillbörligt handlande. Det finns 

anledning att anta att ageranden i strid med rättighetsstadgan i RF leder till samma 

resultat. Tillämpningen av EKMR sker inte direkt, utan utgör snarare en måttstock, eller 

handlingsnorm, på vilka handlanden som kan uppfattas som kvalificerat otillbörliga och 

således skadeståndsgrundande i utomkontraktuella förhållanden.  
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4 Slutsatser 

Föremålet för analysen i den här uppsatsen har varit rättsfiguren kvalificerat otillbörligt 

handlande. Som framkommit av den inledande analysen är rättsfiguren en av de tre 

grunderna för utomobligatoriskt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. 

Gränserna för rättsfiguren påverkas således av hur de andra skadeståndsgrunderna 

tolkas samt av behovet av en övergripande beteckning för de situationer där skadestånd 

utdöms och inte omfattas av de två andra skadeståndsgrunderna. Kvalificerat otillbörligt 

handlande har inte fått en klar definition i varken lag eller praxis, men relationen och 

likheterna mellan de typsituationer som urskilts i uppsatsen ger skäl för användningen 

av begreppet kvalificerat otillbörligt handlande. 

Skadestånd för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella relationer är av sådan art att 

det finns skäl att vara restriktiv med skadeståndsutdömandet, vilket det s.k. 

flodvågsargumentet talar för. Skadeståndsskyldigheten ska begränsas med hänsyn till 

skadevållarens behov av förutsebarhet, den potentiella bristen av proportionalitet mellan 

den skadegörande handlingen och ansvarets omfattning samt hanteringsmässiga 

svårigheter som ett ansvar mot en mycket stor krets skadelidande skulle kunna medföra. 

Ytterligare en aspekt som föreskriver en restriktiv inställning vid tillämpningen av 

rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande är principen om avtalets subjektiva 

begränsning. I situationerna för kringgående av avtal eller otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande följer det av denna grundläggande princip att avtalsrelationen mellan 

två parter inte bör ha någon förpliktande verkan på tredje man (eller tredje mans verkan 

på avtalsrelationen mellan två parter), vilket en tillämpning av principen om kvalificerat 

otillbörligt handlande i dessa situationer går emot. 

De typfall som identifierats i uppsatsen som kvalificerat otillbörligt handlande är 1) 

otillbörligt ingripande i avtalsförhållande, 2) kvalificerat otillbörligt kringgående, 3) 

kvalificerat otillbörligt handlande vid konkurrerande nyttjanderättsanspråk och 4) 

kränkning av annans i EKMR skyddade rättighet. Det kan påpekas att typsituationen 

”EKMR” inte lika tydligt utgör en separat typsituation, utan snarare bör ses som en 

faktor som har övergripande inverkningar på bedömningen genom att konventionen 
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används för att urskilja vad som enligt rättsordningen betraktas som otillbörligt och icke 

otillbörligt. 

Indelningen i distinkta typsituationer erbjuder en förklaringsmodell som har stabil 

rättslig grund i praxis. Typsituationerna behöver emellertid inte alltid ge vägledning i ett 

specifikt fall av ett kvalificerat otillbörligt handlande. Istället torde argumentationen 

återfinnas på ett mer övergripande plan; ur den rättsliga analysen ovan kan nämligen i 

huvudsak två perspektiv urskiljas: ett perspektiv där sedvana utgör den centrala 

bedömningsgrunden och ett perspektiv där bedömningen görs mot bakgrund av de olika 

rättigheter som rättsordningen erkänner. Det rör sig alltså om två olika perspektiv och 

inte typsituationer, varför argument från båda perspektiven kan appliceras på en och 

samma situation. 

Sedvaneperspektivet, vilket kan jämföras med den tyska rättsfiguren sittenwidrich, har 

ett nära samband med rättsfiguren befogad tillit. I situationen för befogad tillit har HD 

fäst vikt vid värderingsintygens funktion på en marknad. HD har ansett att ifall något 

skadeståndsansvar mot tredje man för felaktigheter i värderingsintyg inte skulle finnas, 

skulle värderingsintygen gå miste om sagda funktion. Det är således parternas tillit till 

värderingen som grundar skadeståndsansvaret – en tillit som i sin tur grundar sig på 

sedvänja. På samma sätt kan frågan om kvalificerat otillbörligt handlande analyseras – 

framför allt NJA 2005 s. 608 (Max Frasses) är illustrativt eftersom skadeståndsansvaret 

enligt HD:s formulering följde ur vad som skäligen kan förväntas av en kommersiell 

aktör. Skadeståndsansvaret fyller i dessa situationer funktionen av att tillse att det 

system som uppkommit genom sedvana på marknaden upprätthålls. 

Parallellt med ett sedvaneperspektiv kan även ett rättighetsperspektiv intas för att 

analysera gränserna för rättsfiguren kvalificerat otillbörligt handlande. Här är det 

således skadeståndets reparativa funktion som blir central, eftersom perspektivet 

fokuserar på att identifiera de argument som kan förklara varför vissa intressen ska 

skyddas av skadeståndsrätten. I denna fråga är det framför allt EKMR som blir relevant, 

vilket illustrerats av HD i det s.k. Byggnadsmålet. Det kan även tänkas att 

rättighetsstadgan i RF skulle aktualisera tillämpningen av rättsfiguren kvalificerat 

otillbörligt handlande. Mot bakgrund av ett rättighetsperspektiv är RH 2008:46 

(Skogsavverkningen) särskilt intressant, eftersom målet ger stöd för att 
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rättighetsperspektivet även kan tillämpas när rättigheterna kommer till uttryck i 

lagregler där rättigheter bara kan utläsas indirekt. 
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