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Sammanfattning  
Det råder ingen osäkerhet om vad begreppet ren förmögenhetsskada innebär. Detta står klart 

angivet i Skadeståndslagen (SkL). En ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1:2 en ekonomisk 

skada som uppkommer utan samband med att någon lider en person- eller sakskada. Det som 

har skapat en osäkerhet är snarare när denna skada ersätts. Det finns vissa klara områden när 

en ren förmögenhetsskada är ersättningsgill. En ren förmögenhetsskada ersätts enligt 

allmänna rättsgrundsatser när den uppstår i ett avtalsförhållande och den ersätts genom annan 

lag exempelvis av de regler som följer av Immaterialrätten och 32 kap MB. Det oklara 

området är SkL. Enligt SkL 2:2 ersätts en sådan skada när den vållats genom brott. Förarbeten 

till regeln säger dock att brottsrekvisitet varken är avsett att medföra ändringar av gällande 

rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom praxis. Det framgår också att 

brottsrekvisitet inte får läggas till grund för ett motsatsslut. Trots detta har domstolarna vid ett 

flertal tillfällen använt sig av motsatsslut, det vill säga att de har använt brottsrekvisitet som 

en huvudregel för att ersättning skall utgå. I en del av dessa fall har domstolarna trots att det 

handlat om klart utomobligatoriska förhållanden dömt ut ersättning med motiveringen att 

förhållandet mellan den skadelidande och skadevållaren är av kontraktsrättslig karaktär eller 

att det förelegat ett avtalsliknande förhållande. Detta har i sin tur bidragit till att gränsen 

mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en ren förmögenhetsskada i 

ett utomobligatoriskt förhållande har blivit oklar.  

 

Den slutsats som man kan dra av uppsatsen är att brottsrekvisitet inte är ämnat att användas 

som en huvudregel och har inte varit det heller. Utredningen har visat att domstolarna med 

tiden har axlat sitt ansvar. Domstolarna gör numera en friare bedömning av när en ren 

förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande skall ersättas. Uppsatsen visar också att 

den allmänna principen om att tredje man inte ersätts blivit svagare i takt med att bredden av 

ersättningsberättigade för ren förmögenhetsskada blivit större. Brottsrekvisitet finns som 

bekant kvar i SkL, men fungerar numera mer som en måttstock av vad som ur ett rättspolitiskt 

perspektiv kan accepteras innan en skadegörande handling leder till ansvar.  
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1. Inledning 
En fråga som har vuxit fram i samband med att Skadeståndslagen (SkL) trädde i kraft 1972 är 

var gränsen går mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en ren 

förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande. Ett klart och entydigt svar på denna 

fråga finns inte. För att den skadelidande i ett utomobligatoriskt förhållande skall få ersättning 

för en ren förmögenhetsskada krävs det enligt lagtexten i SkL 2:2 att en skada orsakats av en 

brottslig handling. Detta rekvisit har med tiden fått en mindre betydelse för den skadelidandes 

möjlighet att få ersättning då praxis vidgat området av ersättningsberättigade. Det som har 

bidragit till att gränsen mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en ren 

förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande blivit oklar är att brottsrekvisitet i SkL 

2:2 har tillämpats som en huvudregel1 för att ersättning för skada skall utgå. Det finns 

lagstadgade undantag ifrån denna huvudregel, se exempelvis SkL 1:1, 3:2, 3:3 och regler som 

följer av Immaterialrätten, Konkurrensrätten och 32 kap Miljöbalken (MB) med flera. Dessa 

områden har visserligen till viss del bidragit till det oklara rättsläget som har lett till den ovan 

ställda frågan. Det som har varit avgörande men också det som kommer att diskuteras mest i 

denna uppsats är domstolarnas motivering till de undantag (se exempelvis nedan redovisade 

fall NJA 1987 s 692, NJA 2001 s 878 och NJA 2005 s 608) som de skapat genom praxis.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det råder en osäkerhet i vad som utgör ersättningsgill ren förmögenhetsskada. Denna 

osäkerhet har i sin tur lett till frågan:  

• Var går gränsen mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en 

ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande? 

Nedanstående redovisning är ämnad att skapa klarhet i denna fråga.  

 

1.2 Metod och material 

Förarbetena till SkL har haft stor betydelse för slutsatserna i denna uppsats. Detta eftersom 

uppsatsen först och främst är en analys av hur praxis utvecklats och harmoniserar med 

förarbetena. Jag har gått igenom de utredningar och den proposition som föregick tillkomsten 

                                                 
1  Att domstolarna använder sig av brottsrekvisitet som en huvudregel är något som kommer att diskuteras i 
kommande redovisning.  
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av SkL. Den information som följt av dessa källor har sedan fått ligga till grund för en 

inledande sökning av relevanta rättsfall. För att inte göra frågan i uppsatsen mer omfattande 

än vad den är, har jag valt ut ett fåtal rättsfall som har varit av stor betydelse för 

rättsutvecklingen inom området för skadestånd. Dessa fall har sedan fått ligga till grund för en 

jämförelse mellan förarbetena på den ena sidan och domstolarnas tolkning av förarbetena på 

den andra sidan. Diskussionen har också förts med hjälp av kommentarer från doktrin. Den 

redovisning som handlar om immaterialrätt, 32 kap MB och Brottsbalken (BrB) bygger främst 

på lagregler men dessa kompletteras av uttalanden i doktrin. Begreppen culpa in contrahendo 

och anspråkskonkurrens är uttryck för allmänna rättsgrundsatser.    

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla rättsfall som handlar om ersättning för ren 

förmögenhetsskada som uppstår genom en brottslig handling. Sådan skada är tydligt reglerad i 

SkL 2:2 och det är vilka förutsättningar som finns för ersättning utan att det skett en brottslig 

handling som kommer att utredas. Det kommer att föras en diskussion om ersättning för ren 

förmögenhetsskada utifrån andra regler än SkL, bland annat regler som följer av 32 kap MB, 

BrB och de olika områdena för immaterialrätt. Frågan om ren förmögenhetsskada regleras 

inom ett flertal andra områden. Med hänsyn till uppsatsens begränsade omfattning är dock 

diskussionen avgränsad till att behandla de ovan nämnda.   

 

1.4 Fortsatt disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Kapitel två inleds med att förklara innebörden av de 

rättsregler och allmänna rättsgrundsatser som kommer att diskuteras i det följande. Här finner 

vi innebörden av begreppen allmän förmögenhetsskada, ren förmögenhetsskada, 

anspråkskonkurrens och culpa in contrahendo. Vi finner också vilka förutsättningar det finns 

för ersättning av en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande. Kapitel tre ger läsaren 

en möjlighet att sätta sig in i lagstiftarens tanke med SkL. Detta kapitel handlar således om 

bakgrunden till SkL följt av bakgrunden till begreppet ren förmögenhetsskada. Kapitel fyra 

handlar om hur de olika utredningarna ställer sig till begreppet ren förmögenhetsskada. 

Kapitel fem handlar om brottsrekvisitet i SkL 2:2. Kapitlet inleds med brottsrekvisitets 

bakgrund i 6 kap i 1864 års Strafflag (SL) följt av kopplingen till straffrätten. Kapitel sex 
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handlar om den så kallade "spärregeln". Kapitlet inleds med en diskussion om regelns 

innebörd följt av undantag till denna regel som uppstått genom praxis. Följt av undantag i SkL 

och annan lag. Kapitel sju handlar om tredje mans rätt till ersättning för uppkommen skada. 

Och i det sista kapitlet så finner vi de slutsatser som diskussionen har lett till.  
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2. Begrepp 
 

2.1 Allmän förmögenhetsskada 

Senare i redovisningen kommer det att föras en diskussion om ren förmögenhetsskada. Jag 

har funnit att begreppen ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada i vissa fall 

inte hålls skilda från varandra. Det finns därför anledning att inledningsvis kort beskriva vad 

som i allmänhet är att betrakta som en allmän förmögenhetsskada. Om vi utgår ifrån SkL: s 

terminologi2 så är en allmän förmögenhetsskada en skada som uppstår i samband med att det 

har skett en person- eller sakskada. Som ett exempel på en sådan skada är när en person råkar 

ut för en personskada och till följd av detta blir tvungen att sjukskriva sig. Det är den skada 

(inkomstbortfallet) som uppstår till följd av denna personskada som är att betrakta som en 

allmän förmögenhetsskada. Ersättning för en sådan skada utgår som en följd av att rätt till 

ersättning för person- eller sakskada föreligger. Skillnaden mellan en allmän 

förmögenhetsskada och en ren förmögenhetsskada är alltså att den förstnämnda är en skada 

som uppkommit till följd av en annan skada. 

 

2.2 Ren förmögenhetsskada 

Begreppet ren förmögenhetsskada fick sitt uttryck i förarbetena till SkL. I förarbetena talar 

man bland annat om en direkt orsakad allmän förmögenhetsskada.3 En ren förmögenhetsskada 

är en skada som har uppkommit utan samband med en sak- eller personskada, så kallade 

integritetskränkningar. Det får alltså inte handla om en skada som skett till följd av en sak- 

eller personskada. Uttrycket ren förmögenhetsskada definieras i SkL 1:2 och lyder "Med ren 

förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband 

med att någon lider person- eller sakskada". Förutsättningar för ersättning för ren 

förmögenhetsskada redovisas i det följande. 

 

                                                 
2 Det förekommer i annan lagstiftning att man inte skiljer på begreppen allmän förmögenhetsskada och ren 
förmögenhetsskada, se exempelvis redovisning om 32 kap MB.  
3 Se prop. 1972: 5 s. 21  
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2.3 Ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden 

Ren förmögenhetsskada ersätts i kontraktsförhållanden helt oberoende om skadan orsakats 

genom brott.4 SkL är tillämplig också inom kontraktsrätten men utgör dispositiv rätt. Det är 

alltså först när avtalet mellan parterna saknar regler om skadestånd eller om det inte finns 

regler om skadestånd för det specifika förhållandet som SkL träder in.5 Utgångspunkten i 

kontraktsförhållanden är alltså vad parterna avtalat. Vid tolkning av avtal och vid bedömning 

av om skadeståndsskyldighet föreligger i kontraktsförhållandet tillämpas bland annat 

allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. SkL: s regler om ersättning för ren 

förmögenhetsskada är fördelaktigare för den som står i ett avtalsförhållande än den som skall 

kräva ersättning på en utomobligatorisk grund. Detta på grund av att de regler som följer av 

ett kontraktsförhållande ligger till grund för de bedömningar som sedan görs enligt SkL. 

Exempelvis så behöver den skadelidande i ett kontraktsförhållande i brist på 

skadeståndsregler i avtalet enbart bevisa att den skada som skett åstadkommits genom ett 

culpöst handlande från skadevållarens sida. Det krävs alltså inte att den som vållat skada i ett 

avtalsförhållande åsamkat skadan genom brott för att den skadelidande parten skall få rätt till 

ersättning. Däremot krävs att den skadelidande kan visa att motparten på något sätt brutit mot 

avtalet och att detta medfört skada. Den som åsamkat den andra avtalsparten en skada svarar 

för alla typer av skador (om inte avtalet innehåller begränsningar) under förutsättning att det 

föreligger ett avtalsbrott, det vill säga att den som genom avtalsbrott åsamkat skada kan bli 

skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada oberoende om dennes handlande varit vårdslöst 

eller uppsåtligt.6 Raka motsatsen gäller om det inte föreligger ett kontraktsförhållande, 

huvudregeln är då att ersättning för ren förmögenhetsskada erhålles om skadan har 

uppkommit genom en brottslig handling (se SkL 2:2). Det som sedan medfört 

tillämpningssvårigheter för domstolarna är att detta brottsrekvisit uttryckligen är lagreglerat i 

SkL 2:2 medan förarbetena till lagen har öppnat upp för en mer nyanserad bedömning av 

förutsättningarna för rätt till ersättning för sådan skada. Detta har skapat en viss oklarhet i 

praxis och bland domstolarna vilket har lett till diskussioner i litteraturen. Det som har 

föranlett diskussionerna är att domstolarna motiverat vissa av sina beslut med att hänvisa till 

att det har förlegat ett avtalsliknande förhållande eller att förhållandet mellan skadevållaren 

och den skadelidande är av en kontraktsrättslig karaktär. Detta har i sin tur lett till att det i 

                                                 
4 Jfr med SkL 2:2 när det krävs en brottslig handling för att få ersättning. 
5 Se SkL 1:1 "i denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet 
eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållande".  
6 Se Skadeståndslagen- En kommentar s. 35 
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litteraturen diskuteras huruvida det handlar om ett vidgat kontraktsrättsligt ansvar eller om det 

handlar om ett utomobligatoriskt ansvar som påverkas av den särskilda relationen mellan 

skadevållare och skadelidande. 7 

 

Som kommer att redogöras för senare, har det genom praxis växt fram en oklarhet angående 

var gränserna går mellan ett utomobligatoriskt förhållande och ett kontraktsförhållande8. Ett 

klart kontraktsförhållande är exempelvis när två parter ingår avtal om köp. Om någon av 

parterna bryter detta avtal så kan detta leda till skadeståndsrättsliga konsekvenser. I vilken 

mån ersättning skall utgå som en allmän förmögenhetsskada eller en ren förmögenhetsskada 

är beroende av om det handlar om dröjsmål eller fel i varan9. En annan situation är då två 

parter har förhandlat om att ingå ett avtal om köp men avtal ingås inte på grund av att den ena 

parten varit försumlig.10 Frågan som då uppstår och som i liknande fall skapat osäkerhet är 

om ersättning för skada kan/skall utgå på obligatorisk grund eller på utomobligatorisk grund. 

Till denna fråga återkommer jag senare i denna uppsats.  

 

2.4 Anspråkskonkurrens 

Det finns möjlighet för den som är i ett kontraktsförhållande att kräva skadestånd enligt både 

kontraktsrättsliga och utomobligatoriska grunder. I litteraturen talar man om så kallad 

anspråkskonkurrens.11 I framställningen Skadeståndsrätt ger Jan Hellner och Marcus Radetzki 

en översikt över detta förhållande. De nämner att fördelen med att åberopa kontraktsrättsliga 

regler är att den skadelidande i förevarande fall har en möjlighet att få ersättning ifrån den 

kontraktsbrytande parten utan att behöva bevisa att detta skett genom ett culpöst handlande 

(men han måste visa kontraktsbrott). Detta skall vägas mot att den skadelidande exempelvis 

kan få en högre ersättning om denne yrkar ersättning på utomobligatorisk grund. Med tanke 

på att en mer djupgående diskussion om anspråkskonkurrens skulle ta för mycket utrymme i 

uppsatsen, avslutar jag diskussionen på samma sätt som Hellner/Radetzki nämligen att 

"huvudregeln i svensk rätt torde vara att, den skadelidande icke äger åberopa 

                                                 
7 Se Speciell avtalsrätt 2 s. 198ff 
8 Se nedan redovisat rättsfall NJA 1987 s 692 där skadelidande tredje man tillerkänns ersättning från den som 
vållat skada. 
9 Ersättning när det är ett fel i den köpta varan handlar oftast om en följdskada och är därmed att ses som en 
allmän förmögenhetsskada.  
10 Se diskussion om "culpa in contrahendo".  
11 Se Skadeståndsrätt s. 95f 
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utomobligatoriska regler istället för kontraktsrättsliga därför att detta är fördelaktigare för 

honom".12 

 

2.5 Culpa in contrahendo 

Med detta avsnitt har jag velat belysa ytterligare en situation där det råder osäkerhet på vilken 

grund en talan skall föras och vilken typ av skada det egentligen handlar om, ren 

förmögenhetsskada i ett avtalsförhållande eller ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt 

förhållande. Jag kommer inte till att göra diskussionen längre än att läsaren får en överblick 

av förhållandet. Ett förhållande som ligger i gränslandet mellan kontraktsrätten och 

skadeståndsrätten är lokutionen culpa in contrahendo, som betyder oaktsamhet eller 

vårdslöshet före eller i samband med ingående av avtal. Culpa in contrahendo-principen 

aktualiseras när en part varit oaktsam i samband med en förhandling vilket resulterar i att 

något avtal inte kommer till stånd eller att avtal kommer till stånd men på orättfärdiga grunder 

som är att hänföra till den ena partens oaktsamhet.13 Här uppstår frågan på vilken grund som 

ersättning skall utgå, obligatorisk eller utomobligatorisk. Om vi utgår ifrån den situation där 

en förhandling leder till ett avtal men att det i avtalet finns en klausul som skall uppfyllas för 

att avtalet skall bli giltigt.14 Huvudregeln är att en avtalsförhandling sker på egen risk. 15 Det 

som sedan blir ett undantag från huvudregeln är till exempel om part A tror att avtalet är 

fullbordat och att part B inser att part A tror detta. Om avtalet sedan blir upplöst på den 

grunden att klausulen inte blir uppfylld så aktualiseras undantagen från huvudregeln. Det är 

den tillit som part A har gentemot part B som i förevarande fall kan ligga till grund för 

ersättning. 16 Om ersättningen sedan skall täcka det negativa kontraktsintresset eller det 

positiva är beroende av om domstolen finner att förhållandet varit av obligatorisk karaktär 

eller utomobligatorisk karaktär. Ersättning för culpa in contrahendo skiljer sig från fall till fall 

men beräknas oftast utifrån det negativa kontraktsintresset17 men det är viktigt att påpeka att 

det inte är frågan om någon huvudregel. I brist på skrivna regler så är det praxis som reglerar 

vad som är ersättningsgillt eller inte i culpa in contrahendo. Utrymmet för ersättning med stöd 

av principen om culpa in contrahendo är sannolikt litet eftersom det som huvudregel alltid står 

en presumtiv avtalspart fritt att välja att ingå avtal eller inte fram till dess att avtalsbundenhet 
                                                 
12 Se Skadeståndsrätt s. 96 
13 Se Speciell avtalsrätt 2 s. 198f 
14 Jfr NJA 1963 s 105 
15 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987) s. 429 
16 Se a.a. s. 432  
17 Se Speciell avtalsrätt 2 s. 218f 
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inträtt. I praktiken kan principen tillämpas främst när det går att bevisa att motparten redan 

från avtalsförhandlingarnas början haft för avsikt att inte ingå något avtal eller av annat skäl 

haft ett syfte att ta sin medkontrahents tid och resurser i anspråk. 
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3. Skadeståndslagen 
 

3.1 Bakgrund 

För att kunna ta till sig informationen i denna uppsats är det av vikt att läsaren har en viss 

kunskap om än bara översiktlig om vad som ligger till grund för de frågor som jag tagit upp 

för diskussion. Därför ges här en sammanfattning av bakgrunden till Skadeståndslag SFS 

1972:207 följt av bakgrunden och innebörden av begreppet ren förmögenhetsskada.  

 

3.2 Nordiskt samarbete  

Hösten 1946 lade representanter för justitieministerierna i Sverige, Danmark och Norge fram 

ett program för ett gemensamt nordiskt lagstiftningssamarbete. Representanterna hade funnit 

att vissa frågor gällande utomobligatoriska förhållanden på skadeståndsrättens område borde 

utredas och om det finnes nödvändigt reformeras. Detta godkändes av ländernas 

justitieministrar i november 1946 och 1947 tillsatte vart land en särskild utredningsman för att 

göra en förberedande utredning. För Sveriges del leddes den förberedande utredningen av 

professor Ivar Strahl. Resultatet av utredningen redovisades i SOU 1950: 16 Förberedande 

utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område. Betänkanden från de tre 

länderna var samstämmiga och alla länderna hade funnit att hela den utomobligatoriska 

skadeståndsrätten borde omprövas och om möjligt utmynna i en allmän skadeståndslag. 

Representanterna för länderna kom överens om att arbetet borde delas upp i olika etapper. 

Etapp 1 bestod av en utredning om motorfordon och obligatorisk trafikförsäkring som sedan 

skulle ligga till grund för den andra etappen. Denna utredning utmynnade i SOU 1957: 36 

Förslag till ny lag om trafikförsäkring. Etapp 2 bestod sedan av en utredning för en allmän 

skadeståndslag vilken utmynnade i SOU 1958: 43 Skadestånd i offentlig verksamhet. Hösten 

1959/våren 1960 tillsattes kommittéer i Sverige, Norge, Danmark och Finland för fortsatt 

utredning av en gemensam lagstiftning på skadeståndsrättens område främst gällande 

utomobligatoriska förhållanden. I Sverige fick denna kommitté namnet 

"skadeståndskommittén". Skadeståndskommitténs uppdrag aktualiserades ytterliggare då den 

nya brottsbalkens ikraftträdande skulle ske den 1 januari 1965. Det var då lämpligt att i 

anslutning till detta ersätta 6 kap i 1864 års Strafflag med en allmän skadeståndslag. Fram till 

och med SkL: s ikraftträdande 1972 var 6 kap SL det enda som fanns kvar när 1864 års lag 
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blev ersatt av Brottbalken 1965. Skadeståndskommittén kom med betänkandet SOU 1963: 33 

Skadestånd 1. Skadeståndskommittén redovisade sedan återstoden av sitt uppdrag i SOU 

1964: 31 Skadestånd 2.18 Ovanstående betänkanden låg till grund för proposition 1972: 5 

Skadeståndslag m.m. vilken i sin tur ledde till Skadeståndslag, SFS 1972: 207, som trädde i 

kraft den 1 juli samma år. 

 

3.3 Bakgrund till uttrycket ren förmögenhetsskada 

Innan SkL trädde ikraft 1972 så var begreppet ren förmögenhetsskada inte reglerat i lag. Det 

var först i prop. 1972: 5 som en direkt orsakad allmän förmögenhetsskada benämndes som en 

ren förmögenhetsskada. I den förberedande utredningen (SOU 1950: 16) talar man om en 

grundläggande bestämmelse om skadestånd är reglerat i 6:1 Strafflagen19, "att skada som 

någon genom brott tillfogar annan, skall gäldas av den brottslige, evad brottet skett med 

uppsåt eller av vållande". I Strafflagen skiljde man inte på vilken typ av skada det handlade 

om utan förutsättningar för skadeståndsansvar byggde på de subjektiva rekvisiten uppsåt eller 

vållande (jfr, för de allra flesta brott krävs idag uppsåtligt handlande). I SOU 1958: 43 talar 

man om en "direkt orsakad allmän förmögenhetsskada"20. I SOU 1963: 33 talar man om 

"allmän förmögenhetsskada som någon utan samband med person- eller sakskada åsamkar 

annan"21. Och i SOU 1964: 31 om en "direkt orsakad allmän förmögenhetsskada". Det 

framgår sedan av prop. 1972: 5 att det fanns ett behov av ett enklare och ett mer lätthanterligt 

uttryck för att beteckna denna typ av skada och därav uttrycket ren förmögenhetsskada.22 Ren 

förmögenhetsskada är hämtat från det tyska juridiska begreppet "reiner Vermögensschaden".  

 

 

                                                 
18 Se Prop. 1972: 5 s. 50fff 
19 Se SOU 1950: 16 s. 9 
20 Se SOU 1958: 43 s. 91 
21 Se SOU 1963: 33 s. 12 
22 Se Prop. 1972: 5 s. 452 
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4. Frågan om hur de olika utredningarna ställer sig till hur 
uttrycket ren förmögenhetsskada skall tillämpas 

 

4.1 SOU 1958: 43 

1950 års utredning tar inte ställning till hur de materiella reglerna skall utformas utan enbart 

att det finns anledning att föra en vidare diskussion. Slutsatsen av utredningen som lede till 

betänkandet SOU 1958: 43 Skadestånd i offentlig verksamhet är att en direkt orsakad allmän 

förmögenhetsskada skall ersättas av det allmänna om det finns synnerliga skäl. Utredningen 

visar att det är svårt att överblicka vad konsekvenserna av ett fel i offentlig verksamhet skulle 

leda till med tanke på omfattningen av denna verksamhet23. I utredningen kom man fram till 

att eventuella skadelidande i vissa fall får ha förståelse för fel som begås med tanke på ovan 

nämnda omständigheter. Man nämner att stadgandet kan verka strikt och av den anledningen 

kan komma att bli föremål för jämkning.  

 

Förslag till 15 §, Lag om skadestånd i offentlig verksamhet:  

"Ersättning för utebliven vinst med anledning av att näringsidkare eller annan lider intrång i 

sin förvärvsverksamhet annorledes än genom skada till person eller egendom skall ej utgå i 

vidare mån än, med beaktande av intrångets art och varaktighet samt omständigheterna i 

övrigt, synnerliga skäl äro därtill."  

 

4.2 SOU 1963: 33  

Utredningen som ligger bakom betänkandet SOU 1963: 33 Skadestånd 1 - Allmänna 

bestämmelser om föräldrars och barns skadeståndsansvar kommer med förslaget att sak och 

personskada så kallade integritetskränkningar skall ersättas även om handlingen ej är att 

hänföra till brott. När det gäller allmän förmögenhetsskada, utan samband med person- eller 

sakskada så skall ersättning också utgå men på samma grund som i 6:1 SL dvs. att det krävs 

en brottslig handling från skadevållarens sida. Det framgår av betänkandet att det finns 

tillfällen då ersättning för sådan skada kan utgå utan någon anknytning till brottslig handling 

men att läget är oklart vid vilka tillfällen detta skulle gälla. Man finner att det får "ankomma 

                                                 
23 Se SOU 1958: 43 s. 90 
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på rättstillämpningen att med ledning av doktrin att bedöma frågan"24 Det står dock klart att 

allmän förmögenhetsskada som uppkommer till följd av person- eller sakskada är 

ersättningsgill även om brott ej föreligger.  

 

Förslag till 12 §, Lag med allmänna bestämmelser om skadestånd: 

"Vad ovan i 1-7 § § sägs med avseende å ersättning i anledning av person- eller sakskada 

skall i tillämpliga delar gälla såväl i fråga om ekonomisk skada som någon utan samband med 

person- eller sakskada åsamkar annan genom brott." Se 1 § samma lag: "Den som uppsåtligen 

eller av vårdslöshet, vållar person-  eller sakskada är skyldig att utgiva ersättning…" 

 

4.3 SOU 1964: 31 

I betänkande SOU 1964: 31 Skadestånd 2 - Arbetsgivares och arbetstagares 

skadeståndsansvar m.m. föreslår kommittén att ersättning för en direkt tillfogad allmän 

förmögenhetsskada skall ersättas när denna uppstår i samband med brott.25 Kommittén för 

inte någon direkt diskussion om detta utan nämner i förbifarten att det i ovanstående 

betänkande SOU 1963: 33 lagts ett förslag om ett krav på brott och att det i förevarande 

betänkande finns en likvärdig ståndpunkt. Ersättning för en direkt tillfogad allmän 

förmögenhetsskada faller enligt förslaget utanför lagens tillämpningsområde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Se SOU 1963: 33 s. 32 
25 Se SOU 1964: 31 s. 44f och s. 111 
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5. Rekvisitet brott 
Ren förmögenhetsskada definieras i SkL 1:2. Att få ersättning för en ren förmögenhetsskada 

genom att tillämpa SkL kräver - som huvudregel - och numera med flera undantag att 

skadevållaren orsakat skadan genom en brottslig handling, se SkL 2:2. Paragrafens innehåll 

har sitt ursprung i 6 kap SL som innehöll allmänna regler för skadestånd. 6:1 SL lyder: 

"Skada, som någon genom brott annan tillfogar, skall av den brottsliga gäldas, evad brottet 

skett med uppsåt eller av vållande." Lagstiftaren har inte skiljt på typen av skada som den 

skadelidande drabbats utav. Huvudregeln är att det skall ha skett en brottslig handling för att 

ersättning skall utgå. Att det skett en brottslig handling för att skadestånd skall utgå har med 

tiden luckrats upp och genom praxis har man helt gått ifrån kravet på brottslig handling vid 

person- och sakskada. Det stod klart att ersättning för person- eller sakskada utan brottlig 

handling skulle utgå redan långt innan någon större utredning för SkL gjordes. Redan i SOU 

1950: 16 var man tydlig med detta och i följande utredningar fram till och med SkL fördes det 

inga diskussioner om förutsättningar för skadestånd i dessa situationer.  När det gäller ren 

förmögenhetsskada är innebörden densamma i SkL 1:2 som SL 6:1, det krävs fortfarande 

strikt enligt lagtexten att skadevållaren orsakat skadan genom en brottslig handling. Efter 

SkL: s ikraftträdande 1972 har praxis i enlighet med förarbetena utvidgat rätten till ersättning 

för ren förmögenhetsskada även utan att skadan orsakats av brottslig handling. Domstolarna 

är fortfarande väldigt restriktiva med att döma ut skadestånd för ren förmögenhetsskada om 

brott inte begåtts och särskilt med att ge den skadelidande rätt till ersättning med SkL 2:2 som 

grund. Motiveringen sker många gånger utifrån analogier från andra rättsområden eller genom 

att man fingerar att ett avtalsförhållande föreligger.  

 

5.1 Rekvisitet brottslig handling 

SkL innehåller inga regler om vad som är en brottslig handling. Om en handling är brottslig 

eller inte regleras i BrB och i olika specialstraffrättsliga författningar. Den stora skillnaden 

mellan ersättning för person- eller sakskada i SkL 2:1 och ren förmögenhetsskada i SkL 2:2 är 

skillnaden på de subjektiva rekvisiten. I SkL 2:1 räcker det med att skadevållaren varit culpös 

för att bli skadeståndsskyldig detta gäller i vissa fall även i SkL 2:2 men huvudregeln vid brott 

är att det krävs en uppsåtlig handling. Vilka subjektiva krav som ställs för att fällas för brott 

finns i 1:2 st 1 BrB som lyder: "En gärning skall, om inte annat är föreskrivet, anses som brott 

om endast då den begås uppsåtligen." Vad påföljden blir för brottet spelar ingen roll utifrån ett 
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skadeståndsrättsligt perspektiv. Undantag ifrån uppsåtsrekvisitet förekommer i samband med 

att en tilltalad blir åtalad och dömd för s.k. oaktsamhetsbrott, se exempelvis obefogad 

angivelse reglerat i BrB 15:6 st 2och vårdslös tillvitelse i BrB 15:7 st 2 samt från 

specialstraffrätten till exempel vårdslöshet i trafik. Krav på uppsåt i egentlig mening ställs inte 

heller som krav när skadevållaren eller den som begått ett brott varit berusad eller på annat 

sätt tillfälligt varit ur sina sinnens fulla bruk se BrB 1:2. Den som blir dömd för brott kan i sin 

tur oberoende av annan påföljd bli skadeståndsskyldig, se BrB 1:8. De brott som i huvudsak 

aktualiserar ersättning för ren förmögenhetsskada är reglerade i 8-14 kap BrB. Exempel på 

brott som är reglerade i 8 kap är stöld och rån, 9 kap bedrägeri och utpressning, 10 kap 

förskingring och annan trolöshet, 11 kap borgenärsbrott, 12 kap skadegörelsebrott, 13 kap 

mordbrand och andra allmänfarliga brott samt 14 kap förfalskningsbrotten. Värt att nämnas är 

att skattebrott ej är att hänföra till brott som grundar skadeståndskyldighet i vart fall inte 

grundat på SkL 2:2, se NJA 2003 s 390. 26Inte heller skall skadestånd grundas enbart av 

brottsliga handlingen, underlåtenhet att avslöja brott (BrB 23 kap 6 § st 1) se SkL 2:6. 

Huvudregeln när det gäller åtal för brott är kravet på en uppsåtlig handling. Av SkL 2:5 så 

skall person med en allvarlig psykisk störning ersätta skada om det finnes skäligt. Frågan är 

då om en person med en allvarlig psykisk störning kan bli skadeståndskyldig för ren 

förmögenhetsskada om uppsåtsrekvisitet saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Se Mårten Schultz kommentar av målet i JT 2003-04 s. 653 
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6. Spärregel 
 

6.1 Bakgrund     

Även om SkL 2:2 inte skall tolkas motsatsvis27 så har brottsrekvisitet fungerat som 

huvudregel och som krav för att den skadelidande skall få ersättning. Doktrinen talar om att 

brottsrekvisitet fungerat som en spärregel.28 Att SkL 2:2 kommit att fungera som en spärregel 

har dock vuxit fram genom praxis. I prop.1972: 5 så säger departementschefen att det inte 

finns tillräckligt med underlag för att reglera om och i så fall när ersättning för ren 

förmögenhetsskada skall utgå i andra fall än när ett brott har skett.29 Domstolarna har trots 

detta i flertalet fall använt sig av motsatslut. Förklaringen är troligen att domstolarna inte har 

varit beredda att vidga regelns räckvidd då konsekvenserna av ett sådant utvidgande inte varit 

eller är helt klara.  

 

Jag anser att det finns anledning att diskutera huruvida huvudregeln egentligen skall användas 

som en huvudregel. Om vi utgår ifrån prop. 1972: 5 så finner vi att departementschefen sagt 

att "som jag har sagt i den allmänna motiveringen är jag inte… beredd att nu ta upp frågan i 

vilken utsträckning ersättning för ren förmögenhetsskada kan eller bör utgå i andra fall. Den 

frågan lämnas som hittills till avgörande i rättstillämpningen". Här kan nämnas att det enligt 

6:1 i 1864 års strafflag krävdes en brottslig handling för att ersättning skulle utgå oberoende 

vilken skada det handlade om men vid tiden för den första utredningen30 till SkL hade detta 

luckrats upp genom praxis vad som gällde person- och sakskada. Den uppluckring som 

skedde när det gäller dessa skador var att brottsrekvisitet försvann och lagstiftaren införde 

istället det culpaansvar som finns reglerat i SkL 2:1. Det som departementschefen sade i den 

allmänna motiveringen om att frågan om att ersättning för ren förmögenhetsskada skall 

lämnas till rättstillämpningen ger sken av att det finns anledning att vidga kretsen av 

ersättningsberättigade men att detta får i så fall ske utifrån de skäl som enligt 

rättstillämpningen kan motivera en sådan utvidgning. Innehållet i SkL 2:2 är till stor del 

samma som fanns i 6:1 SL. Innehållet i SkL 2:2 var alltså vid tiden för regleringen redan 

ifrågasatt som huvudregel. Det faktum att det finns undantag redan i SkL stärker denna 

                                                 
27 Se Prop. 1972: 5 s. 568 "förevarande paragraf får således lika litet som övriga bestämmelser i förslaget läggas 
till grund för motsatsslut" 
28 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987) s. 136f 
29 Se Prop. 1972: 5 s. 568 
30 Se SOU 1950: 16 s. 9 
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motivering. Jag talar om SkL 1:1 som säger att reglerna i SkL ej skall tillämpas om annat är 

särskilt föreskrivet och det allmännas ansvar i SkL 3:2 och 3:3. Det som jag talat om hitintills 

är omständigheter som hänför sig till tiden innan eller i samband med att det SkL trädde i 

kraft 1972. Ovan har angivits att domstolarna använt sig av motsatsslut. Men domstolarna har 

även med viss försiktighet vidgat området för rätten till ersättning för ren förmögenhetsskada 

och mer under senare tid än de första 15 åren efter SkL: s ikraftträdande. En del av de frågor 

som domstolarna skall skapa klarhet i genom praxis gränsar till kontraktsrätten. 31 Domskälen 

i dylika fall blir därför ofta en mix av omständigheter som involverar både rättigheter och 

skyldigheter inom kontraktsrätten och de regler som följer av SkL. Som ett tydliggörande så 

kommer det i den fortsatta framställningen ordet huvudregel att användas utan några 

värderingar huruvida det i egentlig mening är en huvudregel eller inte.   

 

6.2 Undantag från spärregeln som växt fram genom praxis 

Huvudregeln om att det skall ha skett en brottslig handling för att rätt till ersättning skall vara 

för handen har skapats på samma sätt som den åsidosatts det vill säga genom praxis. Jag har 

valt ut en handfull rättsfall som redovisas nedan. Alla rättsfall på området har på något sätt 

påverkat utvidgningen av rätten till ersättning för ren förmögenhetsskada men det är bara ett 

fåtal som skapat tydliga undantag från huvudregeln. Den fortsatta redovisningen handlar 

således i betydande omfattning om undantag från huvudregeln skapade genom praxis.  

 

Ett undantag som växt fram genom praxis är den skadeståndsskyldighet som en 

värderingsman har gentemot tredje man som förlitat sig på ett av värderingsmannen felaktigt 

utfärdat värderingsintyg, se nedanstående redovisning av NJA 1987 s 692 och NJA 2001 s 

878. Det som var avgörande i dessa två fall var huruvida den skadelidande tredje man hade 

anledning att förlita sig på intyget. Skadestånd nekades i NJA 2001 s 878 då domstolen fann 

att tredje man hade anledning att göra en egen värdering av den fastighet som var satt som 

säkerhet för ett lån. Domstolen fann att den friskrivning som värderingsmannen gjort när 

denne skrivit att intyget är ämnat att användas i tvist var tillräckligt för att banken borde ha 

gjort en egen värdering eller i vart fall gjort en kontroll om uppgifterna i intyget var rimliga. 

Utgången i NJA 2001 s 878 och NJA 1987 s 692 visar att värderingsmän och med dessa 

likvärdiga uppdragstagare har fått ett större ansvar. HD finner i båda fallen att det finns 

                                                 
31 Se Skadeståndsrätt s. 75ff 



 21 

anledning att utdöma skadestånd när en part blir vilseledd av en värderingsmans eller annan 

liknande sakkunnigs utlåtande avsett att användas på visst sätt eller i visst syfte oberoende om 

det föreligger ett avtalsförhållande eller inte. Om det mellan den skadelidande och 

skadevållaren föreligger ett avtalsförhållande så regleras detta av obligationsrättsliga regler. 

Men när ett avtalsliknande förhållande uppstår som i ovanstående två fall så är det av vikt att 

diskutera vilken tillit den skadelidande haft till skadevållaren  

 

6.2.1 Värderingsintyg kan komma att användas av tredje man 

Ett mål som satt tydliga spår i skadeståndsrätten och som har varit föremål för diskussion i 

många sammanhang är NJA 1987 s 692. Av de rättsfall som jag har gått igenom är det 

förvånansvärt många domstolar som har använt sig av en motsatstolkning och i och med detta 

satt krav på att det skett en brottslig gärning ifrån skadevållaren för att den skadelidande skall 

ha rätt till ersättning. Fallet har blivit vägledande och visat att "spärregeln" i 2:2 inte skall 

tolkas é contrario.32  Detta framgår ju för övrigt även av förarbetena. 

 

I detta fall hade en värderingsman utfärdat ett värderingsintyg för en fastighet. 

Värderingsintyget användes sedan som grund för ett lån och det visade sig senare när 

låntagaren blivit satt i konkurs att fastigheten var värd betydligt minde än vad 

värderingsintyget angav. Långivaren (tredje man) ville ha ersättning för ren 

förmögenhetsskada av värderingsmannens arbetsgivare. HD fann i målet att det förelåg 

övervägande skäl till att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skulle 

behöva bära följderna av en skada som ytterst berodde på att intygsgivaren förfarit vårdslöst.33 

HD har inte tidigare prövat ett sådant förhållande men fann motiv till sitt beslut i förarbetena 

samt att det fanns praxis både före och efter det att SkL inträdde där skadestånd erhållits 

under liknande omständigheter. HD var dock tydlig med att bedömningen i förevarande fall 

inte skall fungera som en generell gräns för en värderingsmans skadeståndsansvar. Käranden 

byggde sin talan på kontraktsrättslig grund och utomkontraktsrättlig grund (brott eller 

vårdslöshet). Det som är intressant i fallet är att TR (även skiljaktig i TR) inte förde någon 

som helst diskussion om förutsättningar för ersättning på utomobligatorisk grund trots att det 

är det som ligger närmast till hands. TR fann att det inte var styrkt att käranden begått en 

brottslig handling i samband med utfärdandet av värderingsintyget och gick sedan vidare och 

                                                 
32 Se JT 1989-90 s. 650  
33 Se HD: s domskäl i NJA 1987 s 697 (s703) 
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bedömde huruvida det var styrkt att skadevållaren var ansvarig för skada på kontraktsrättslig 

grund.34 TR fann slutligen att det fanns anledning till att skadestånd skall utgå men byggde 

detta på att det fanns ett kontraktsliknande förhållande mellan parterna. Detta resonemang kan 

diskuteras och skiljaktig i TR ansåg dessutom att det inte förelåg något sådant 

kontraktsliknande förhållande. Enligt prop. 1972: 5 så utgör brottsrekvisitet i SkL 2:4 (numera 

2:2) inte är någon nödvändig förutsättning och domstolarna har möjlighet att bortse ifrån 

rekvisitet. 35 Lika lite eller lika mycket som det handlar om ett avtalsliknande förhållande, lika 

lite eller lika mycket handlar det om en brottslig handling från kärandens sida. Här har TR 

bortsett ifrån vad departementschefen sagt i prop. 1972: 5 och istället använt sig utav ett 

motsatsslut. TR fann att det krävs en brottslig handling för ersättningsskyldighet enligt SkL 

2:4 (nuvarande 2:2). HovR fastställde TR: s domslut. Lika med TR fann HovR att det 

förelegat ett "avtalsliknande förhållande". I likhet med TR fann HovR också att det inte var 

styrkt att det förelegat en brottslig handling. Av HovR: s domskäl framgår att 

"skadeståndsansvar enligt 2 kap 4 § skadeståndslagen inte kunde komma i fråga".36 Det är 

svårt att veta om TR och HovR skulle ha fört en diskussion om skadestånd på 

utomkontraraktuell grund om det inte funnits möjlighet att bifalla kärandens talan på 

kontraktuell grund. Vid tiden för deras domslut fanns det inte någon praxis att luta sig mot 

och deras beslut att bifalla talan kunde ses som kontroversiella. En tanke som kommer upp 

när jag läser domarna är att om de lagt ner mer tid på en diskussion om utomkontraktuellt 

ansvar skulle de haft lättare att motivera sitt beslut. Det finns som jag skrivit tidigare en hel 

del diskussioner i doktrin hur ansvaret för ren förmögenhetsskada skall utvidgas. Ett sätt att 

vidga ansvaret är att använda sig av analogier till andra lagar. Se till exempel Jan Kleinemans 

doktorsavhandling, Ren Förmögenhetsskada där han behandlar möjligheten att göra en 

analogi till kontraktsrätten som ett sätt att vidga ett skadeståndsansvar37. HD var i målet tydlig 

med sin ståndpunkt när det gäller vilket ansvar som bör gälla. HD fann att ett värderingsintyg 

rimligen kommer att användas av annan än den direkta kontraktsparten. Tredje man som får 

detta intyg i sina händer skall rimligen kunna förlita sig på ett sådant intyg förutsatt att 

värderingsmannen38 inte reserverat sig för att det inte skall användas av annan än den som 

begärt en värdering från första början. HD förde till skillnad från TR och HovR en diskussion 

om förutsättningar för skadestånd enligt SkL 2:4. HD sade i sina domskäl att det står klart att 
                                                 
34 Se TR: s domskäl i NJA 1987 s 697 (s.  696 och s.  699) 
35 Se Prop. 1972: 5 s. 568 
36 Se NJA 1987 s 692 (s. 700f) 
37 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987) s. 142f. Kleineman hänvisar till Bertil Bengtssons 
rättsfallsöversikt i SvJT 1981 s. 519ff och  SvJT 1985 s. 666 
38 Se även Kleinemans diskussion om Värderingsmäns skadeståndsansvar i a.a. s. 541fff 
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lagstiftningen på skadeståndsrättens område inte skall begränsa eller hindra en utveckling som 

vidgar skadevållarens ansvar.39  Den som genom vårdslöshet utfärdar ett värderingsintyg som 

är felaktigt skall bli ansvarig för den förlust som tredje man gör om detta intyg ligger till 

grund för dennes beslut. 40  Värt att nämnas i samband med detta mål är den så kallade 

"tillitsteorin".41 Jag kommer inte att föra någon ingående diskussion om denna teori utan 

endast en översiktlig. Denna teori har tidigare i huvudsak varit knuten till rena 

kontraktsförhållanden.42 Tillitsteorin har idag fått en större betydelse för den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten. Den främsta anledningen till detta är att brottsrekvisitet i 

6 kap SL numera delvis ersatts av ett culpaansvar, se SkL 2:1 när det gäller person- och 

sakskador. I diskussionen om huruvida det krävs en brottsling handling för att få ersättning för 

ren förmögenhetsskada, är tillitsteorin ett bra redskap för att motivera ett skadeståndsansvar 

baserat på att det föreligger avtalsliknande förhållande mellan den skadelidande (oftast tredje 

man) och skadevållaren.  

 

6.2.2 Värdet av en frisskrivningsklausul i ett värderingsintyg 

Att domen i NJA 1987 s 692 varit av stor betydelse råder det ingen tvekan om. Det som har 

diskuterats i doktrin är att HD inte tvingats att utvärdera sitt beslut och jämföra hur deras 

motivering klarar sig i andra jämförbara situationer.43 I och med I NJA 2001 s 878 fick HD 

möjlighet att ”stämma av” det beslut som de tog i NJA 1987 s 692 med ett mål som var 

jämförbart. I NJA 2001 s 878 finner vi vad en friskrivningsklausul har för inverkan på en 

värderingsmans ansvar. Målet handlar om att en värderingsman som satt ett för högt 

marknadsvärde på en fastighet, vilket har lett till skada för en bank som lånat ut pengar med 

fastigheten som säkerhet. HD fann (dock med 2 skiljaktiga) att grund för skadestånd ej förelåg 

då värderingsmannen skrivit att "intyget skall användas i tvist" vilket gjorde att banken borde 

ha kontrollerat fastighetens värde ytterligare och banken får därmed bära risken för detta. 

Förevarande fall är snarlikt NJA 1987 s 692. Den avgörande skillnaden för utgången i de båda 

fallen är att värderingsmannen gjort en friskrivning (om än vagt utformad44). HD fann att 

banken till viss del hade sig själv att skylla. Om banken nu skulle använda värderingsintyget 

                                                 
39 HD hänvisar här till Prop. 1972: 5 s. 568 
40 Se HD:s domskäl i NJA 1987 s 692 
41 Se mer om Tillitsteorin i Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987) s. 466fff 
42 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987) s. 466ff 
43 Se JT 2001-02 s. 625 
44 Se TR: s dom i NJA 2001 s 878 (s. 13) 
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som grund för ett lån så borde det inte finnas några svårigheter att kontrollera riktigheten av 

innehållet i intyget. Det som målet har klargjort är i vilken mån den skadelidande bör 

begränsa sitt eget ansvar. Det är viktigt att skilja på de situationer som skadevållaren är 

ansvarig och de situationer som den skadelidande kan vara ansvarig eller i vart fall ha en 

skyldighet att agera på ett visst sätt för att undvika eller begränsa skada. Enbart det faktum att 

någon blivit vilseledd av någon annan innebär inte att det föreligger ett skadeståndsansvar. 

Det som krävs för att bli ersättningsskyldig är att den skadelidande för att få ersättning är 

tvungen att på ett rimligt sätt och med hänsyn till omständigheterna bedöma och ifrågasätta 

den vilseledande informationens riktighet. Att förlita sig på ett intyg enbart av den anledning 

att det företag som utfört en värdering har ett gott rykte bör enligt HD inte vara en tillräcklig 

grund för att försäkra sig om ersättning. Sammanfattningsvis har NJA 2001 s 878 först och 

främst styrkt HD: s beslut i NJA 1987 s 69245. HD fann i båda målen att ett intyg kan komma 

att användas av annan än den direkta kontraktsparten. Detta medför ett större ansvar för den 

som utfärdat en sådan handling. HD fann sedan i NJA 2001 s 878 att en vagt utformad 

friskrivningsklausul i ett värderingsintyg i sig själv inte medför skadeståndsansvar utan är 

beroende av om den skadelidande haft möjlighet att kontrollera riktigheten av innehållet i 

intyget.    

 

6.2.3 Medverkan till annans kontraktsbrott 

Ett annat undantag som växt fram genom praxis och som kan leda till skadeståndsskyldighet 

är när någon har medverkat till annans kontraktsbrott vilket i sin tur lett till en otillbörlig 

konkurrensfördel. Medverkan till annans kontraktsbrott är detsamma som otillbörligt 

ingripande i avtalsförhållande men har av den anledning att tredje man anstiftar eller 

medverkar till ett kontraktsbrott fått ett alternativt uttryck.46  Ett viktigt mål är NJA 2005 s 

608. Utgången i målet varierade mellan vinst eller förlust för käranden och instanserna var 

liksom i ovanstående fall inte helt överens. HD fann att det som tredje man gjort var 

"kvalificerat otillbörligt" och beslutade att skadestånd skulle utgå. Extra intressant, i vart fall 

om vi ser det utifrån analysen av rättsläget, är det när de olika instanserna kommit fram till 

olika domslut. Vi får då möjlighet att se effekten utav en oklar rättsregel och därmed ett större 

och vidare resonemang, både mellan de olika instanserna men också inom instanserna. Här 

kommer jag därför att mer ingående redogöra för de olika ställningstaganden som de olika 

                                                 
45 Se Kleinemans kommentar till målet i JT 2001-02 s. 625 (s. 635) 
46 Se Bernitz, JT 2005-06 s. 620 (s. 625) 
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instanserna gjort och hur deras motiv harmoniserar eller disharmoniserar med förarbetena och 

tidigare praxis.  

 

I målet hade Luleå tingsrätt i en mellan- och deldom den 21 december 1992 meddelat att 

avtalet mellan Max Hamburgerrestauranger AB (nedan Max) och Lotsbåten AB (nedan 

Lotsbåten) skulle ogiltigförklaras. Hovrätten för Övre Norrland fastställde den 4 maj 1994 

tingsrättens domslut. Max ville ogiltigförklara avtalet av den anledning att Lotsbåten förfarit 

svikligt. Lotsbåten hade genom avtalet med Max gett en konkurrent till denne, Frasses Bar i 

Luleå AB (nedan Frasses) möjlighet att öppna konkurrerande restaurang. Lotsbåten ålades att 

betala skadestånd till Max. Lotsbåten överlät den 19 maj 1994 sin rörelse till Frasses. Den 8 

juli 1996 försattes Lotsbåten i konkurs. Frågan som uppstod var då vilken framgång som Max 

kunde nå med en skadeståndstalan mot Frasses. TR lämnade Max yrkanden utan bifall. HovR 

ändrade TR: s dom och HD fastställde senare HovR: s domslut. Målet är av principiell 

betydelse för tillämpningen av SkL 2:2 och ersättning för ren förmögenhetsskada till och från 

tredje man, men avser endast förhållanden som är kvalificerat otillbörliga och det är sålunda 

fråga om en försiktig utvidgning av undantagskaraktär47. TR finner att det är uppenbart att 

Frasses har medverkat till det vilseledande/svikliga förfarande som Lotsbåten i tidigare 

mellan- och deldom blivit ålagd att betala ersättning för. Det som är intressant och som också 

diskuterats i doktrin är TR: s diskussion om vilken grad av uppsåt som krävs för att ersättning 

för ren förmögenhetsskada skall utgå. TR tar upp det faktum att rekvisitet brottslig handling 

inte är tänkt att tolkas motsatsvis. TR skriver sedan att det faktum att det inte skett en brottslig 

handling utesluter inte att det finns möjlighet att utdöma skadestånd för ren 

förmögenhetsskada även om parterna inte stått i ett avtalsförhållande med varandra. TR 

fortsätter sin diskussion med att "skadestånd på grund av vållande har dock utdömts endast 

undantagsvis, främst då den skadelidande inte haft någon annan än skadevållaren att hålla sig 

till för att bli skadefri" och hänvisar till NJA 1987 s 692 och NJA 1996 s 700.48 Frågan är då 

vad det var som gjorde att TR fann att Frasses handlande inte var tillräckligt otillbörligt för att 

göra ett avsteg från huvudregeln. En anledning kan vara att TR använde rekvisitet brott som 

just en huvudregel och inte fann någon doktrin eller praxis som kunde motivera motsatsen.49 

En annan anledning som diskuterats är att TR satt upp ett nästintill ouppnåeligt krav på att ett 

                                                 
47 Se Skadeståndslagen- En kommentar s. 58 
48 Se TR: s domskäl i NJA 2005 s 608 (s. 623-630) 
49 Se diskussion om "spärregel". 
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direkt uppsåt från skadevållaren för att ersättning skall utgå.50 TR fann att det var bevisat att 

Frasses medverkat till Lotsbåtens svikliga förfarande men inte att Frasses haft för avsikt att 

skada Max eller haft insikt om att denna skulle förorsakas skada. 51 I HovR förelåg ett 

utlåtande av professor Jan Kleineman där han ifrågasatte TR: s beslut främst i fråga om att 

graden av uppsåt var för högt satt (andra utlåtandet av totalt tre). Kleineman menade i 

utlåtandet att det krav som tingsrätten satt var att jämföra med straffrättens "dolus directus", 

direkt uppsåt, och att detta endast undantagsvis krävs för ansvar enligt straffrätten. Kleineman 

menar att det för ansvar enligt straffrätten normalt räcker med ett indirekt uppsåt dvs. att den 

uppkomna skadan är en bieffekt av den handling som skadevållaren strävat efter att utföra.52 

Han tar upp det faktum att ett krav på direkt uppsåt är orimligt och skriver "skulle man 

uppställa ett så långtgående krav som krav på direkt skadeavsikt skulle hela ansvaret bli 

illusoriskt och i strid med dess rimliga syfte."53 TR fann att Frasses bidragit till att Lotsbåten 

förfarit svikligt mot Max. Med detta konstaterat låg det nära till hands att konstatera att den 

skada som Max tillfogats var en effekt av Frasses handlande. Det är dock viktigt att nämna det 

faktum att det i grunden handlade om ett konkurrensförhållande mellan Max och Frasses och 

att detta kan till viss del ha motiverat TR: s resonemang och dess dom. Om Frasses ville 

öppna en restaurang skulle detta troligen leda till skada för Max och detta hade också skett i 

förevarande fall.  

 

HovR och HD kom till ett annat slut än TR. Nedanstående redovisning kommer med 

utgångspunkt av ovanstående mål att redogöra för HovR och HD: s syn på vad som kan 

accepteras i ett konkurrensförhållande.    

 

HovR fann att Frasses handlande i vart fall haft ett så kallat indirekt uppsåt i förhållande till 

skadan. HovR fann därmed att Frasses var skadeståndskyldigt gentemot Max. Motiveringen 

byggde på olika faktorer. En faktor var det som framförts i förarbetena i SkL 2:2 att denna 

regel varken skall medföra någon ändring i gällande rätt eller hindra en utveckling genom 

praxis. En annan avgörande faktor var principen att det i ett konkurrensförhållande bör finnas 

ett "gott handelsskick". HovR hänvisade till NJA 1928 s 621 där det fördes en diskussion om 

vad som är gott handelsskick i ett konkurrensförhållande. Även om det inte fanns någon 

lagstadgad princip om gott handelsskick i förevarande mål så fick en till den skadelidande 
                                                 
50 Se Kleinemans utlåtande 2002 om uppsåtsgrad. 
51 Se TR: s domskäl i NJA 2005 s 608 (s. 629) 
52 Se Kleinemans utlåtande 2002 s. 7 
53 Se Kleinemans utlåtande 2002 s. 9 
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tredje man betala ersättning för ren förmögenhetsskada. Ovanstående fall har sedan 

diskuterats i litteraturen. Bland annat har HovR i Max-Frasses fallet refererat till Karlgrens 

uttalande att "under särskilda omständigheter såsom där beteendet enligt gängse uppfattning i 

samhället framstår som utpräglat illojalt- det föreligger t ex en uppsåtlig medverkan från 

tredje mans sida i denna form till gäldenärens kontraktsbrott- är kanske en 

skadeståndsskyldighet för tredje man icke utesluten".54 Med nämnda faktorer som grund fann 

HovR att Frasses handlande gentemot Max utgjorde ett tydligt avsteg från vad man skäligen 

kan kräva i ett konkurrensförhållande. Sammantaget fann HovR att Frasses handlande varit 

kvalificerat otillbörligt och att skadestånd därmed skulle utgå oberoende om det förelåg ett 

avtalsförhållande mellan parterna eller inte. HD: s domskäl avvek inte från HovR: s. HD fann 

att fallet var så allvarligt och att det inte fanns några konkurrensrättsliga skäl som kunde 

motivera Frasses handlande. Frasses handlande bedömdes som kvalificerat otillbörligt och 

Frasses ålades att ersätta Max för uppkommen skada. 55 

 

6.2.4 Effekten av NJA 2005 s 608 

Ovanstående fall, NJA 2005 s 608 är ett av flera fall där tredje man är i fokus när det handlar 

om rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada. Fallet är också extra intressant eftersom det 

har gått över 30 år från det att SkL trädde ikraft. Detta visar hur utvecklingen inom 

skadeståndsrätten fortlöper. Det har i tidigare praxis visat sig att tredje man fått rätt till 

ersättning. (NJA 1987 s 692 värderingsintyg och NJA 2001 s 878 värderingsintyg) Det som 

gör NJA 2005 s 608 så betydelsefullt och som gör att detta fall skiljer sig från de nyss nämnda 

är att tredje man blir ersättningsskyldig gentemot den skadelidande och inte tvärtom. Här 

vidgas SkL 2:2 ytterligare och visar på en utveckling som harmoniserar med förarbetena.56 

Fallet är visserligen inte helt unikt, jämför NJA 1928 s 621, men den stora skillnaden är att det 

nu finns ett fall efter det att SkL trädde i kraft 1972 som domstolarna kan få ledning av. Fallet 

har bidragit till att fungera som en måttstock om vad som kan betraktas som kvalificerat 

otillbörligt i ett konkurrensförhållande. Samtidigt har fallet visat på den osäkerhet som 

domstolarna har inför att döma ut ett utomobligatoriskt skadestånd utan att det skett en 

brottslig handling. Jag syftar då på vad Kleineman sagt om krav på direkt uppsåt i TR: s dom. 

TR fann att det var uppenbart att Frasses har medverkat vid Lotsbåtens vilseledande men trots 

detta valde TR att lämna Max talan utan bifall.   
                                                 
54 Se Kollegium i Allmän Obligationsrätt s. 15 (s.13) 
55 Se HD: s domskäl i NJA 2005 s 608 (s. 639ff)  
56 Se Prop. 1972: 5 s. 568  
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6.2.5 Konkursförvaltare blir skyldig att ersätta tredje man 

Ett mål som på ett tydligt sätt har följt de riktlinjer som satts upp av skadeståndskommittén är 

NJA 1996 s 700. I målet finns både frågan om ersättning för ren förmögenhetsskada och rätt 

till ersättning för tredje man. Alla instanser gav den skadelidande rätt till ersättning. Om man 

ser det ur ett rättsäkerhetsperspektiv så kan domstolarnas beslut diskuteras. I målet gav 

domstolarna en tredje man rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada. Tredje man har 

enligt allmänna rättsprinciper - som huvudregel - inte rätt till ersättning och enligt SkL 2:2 

krävs det dessutom brott för ersättning för ren förmögenhetsskada. Om man ser det utifrån 

syftet med SkL så är domarna riktiga. Svaranden, en konkursförvaltare, hade åsamkat en 

konkursborgenär skada och det grundläggande syftet är att den skadelidande skall sättas i 

samma position som om skadan inte inträffat. Den slutsats som man kan dra av målet är att 

det i vissa specifika fall räcker med att skadevållaren varit culpös för att rätt till ersättning för 

ren förmögenhetsskada skall vara för handen. Här skall tilläggas att det finns regler i 

Konkurslagen (se 17 kap 1§ ) som reglerar skadestånd i obligatoriska förhållanden och som 

påverkade utgången i målet både när det handlade om tredjemansfrågan och frågan om ren 

förmögenhetsskada.  

 

6.3 Undantag från spärregeln i SkL 

Nedan följer de undantag från spärregeln som finns reglerade i Skadeståndslagen.  
 

6.3.1 Det allmännas skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada 

Det skadeståndsrättsliga ansvar som det allmänna har fått genom SkL 3:2 och SkL 3.3 

grundar sig på den utredning som genomfördes inför SkL, se SOU 1958: 43 Skadestånd 1 -  

Skadestånd i offentlig verksamhet. Kommittén lade fram förslaget att ersättning för ren 

förmögenhetsskada skulle utgå enbart om det fanns synnerliga skäl57, se 15 § i kommitténs 

förslag. Anledningen till att kommittén valde att det skall krävas synnerliga skäl för att rätt till 

ersättning skall vara för handen förklaras i utredningen av att det är helt nya områden som 

skall täckas av ersättning av det allmänna. Kommittén fann att det var lämpligt att senare 

vidga området för ersättning än att begränsa den.58 Slutresultatet av de diskussioner och 

utredningar som genomfördes inför SkL blev att det allmänna fick ett vidare 

skadeståndsansvar än vad kommittén lade fram i sitt förslag. Det krävs idag inte synnerliga 
                                                 
57 SOU 1958: 43 s. 93 
58 SOU 1958: 43 s. 93 
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skäl. När det allmänna vållat en ren förmögenhetsskada genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning (SkL 3:2) eller när det allmänna lämnat felaktiga råd eller upplysningar 

(SkL 3:3) skall det allmänna ersätta denna skada.  

6.3.2 Arbetstagares skyldighet att ersätta sin arbetsgivare  

Inledningsvis så vill jag säga att det är det som en arbetstagare gör "i tjänsten" som leder till 

konsekvenser för arbetsgivaren Här kommer dock inte att föras någon diskussion om 

begreppet "i tjänsten".  En arbetstagare har oberoende om denne är i allmän tjänst eller arbetar 

i den enskilda sektorn en skyldighet att tillvarata sin arbetsgivares intressen. Man brukar tala 

om en allmän lojalitetsplikt. Arbetstagare kan i sin tur bli skyldig att ersätta sin arbetsgivare 

för uppkommen skada, se SkL 4:1 som handlar om regressrätt. I prop.1972: 5 har man tagit 

upp tre tillfällen då en arbetstagare kan bli skyldig att ersätta sin arbetsgivare för ren 

förmögenhetsskada som uppstått i samband med att arbetstagaren varit försumlig eller att 

denne har förfarit svikligt59. I alla tre situationerna är en förutsättning att den handling som 

har lett till skada har uppkommit i samband med att arbetstagaren varit i tjänst.  

 

1) När en arbetstagare har åsidosatt sina förpliktelser enligt ett tjänsteavtal och där 

arbetsgivaren till följd av detta lider en direkt förlust, se t ex vid ett fullmaktsförhållande.  

2) Arbetstagaren är försumlig vilket leder till att arbetsgivaren i sin tur är tvungen att utge 

ersättning till sin avtalspart för kontraktsbrott eller att denne lider en annan allmän 

förmögenhetsskada till följd av att arbetstagaren varit försumlig.  

3) Då arbetstagare i sin tjänst gör sig skyldig till brottslig handling vilken i sin tur  åsamkar 

arbetsgivaren skada.  

6.4 Undantag i annan lag  

Som jag nämnde tidigare i redovisningen så var spärregelns funktion som huvudregel 

ifrågasatt. Detta har att göra med att det finns undantag reglerade i SkL och att praxis format 

regeln utifrån tidigare praxis och med förarbetena som motiverar en fortsatt utveckling. 

Ersättning för ren förmögenhetsskada finns i annan lag (något som jag kommer att redovisa 

nedan) och dessa bestämmelser går före SkL, se SkL 1:1. Området för ersättningsberättigade 

för ren förmögenhetsskada har med tiden blivit större. Jag har tidigare i redovisningen talat 

om de undantag som finns i SkL. Nu kommer jag även att redovisa vissa lagreglerade 

undantag utanför SkL.  
                                                 
59 Se Prop. 1972: 5 s. 412f 
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6.4.1 Ersättning grundat på 32 kap Miljöbalken 

Att gränsen mellan en ren förmögenhetsskada och en allmän förmögenhetskada inte är helt 

klar framgår av 32 kap MB. I 32 kap 1 § st 2 MB finner vi att ersättning för ren 

förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts bara om skadan är av någon 

betydelse. Vad som "är av någon betydelse" är inte helt klart utan detta visar sig i praxis. 

Lagstiftaren har valt att använda sig av begreppet "ren förmögenhetsskada". När det gäller 

den typen av skador som gör att 32 kap MB är tillämplig handlar det i de flesta fall snarare om 

allmänna förmögenhetsskador än om rena förmögenhetsskador och man kan tänka sig att 

lagstiftaren valt att inte skilja på begreppen. Ett exempel på skador som är, i alla fall såsom 

begreppets innebörd enligt SkL, att se som en ren förmögenhetsskada är exempelvis att en 

störning leder till minskade hyresintäkter, även om man här kan diskutera om det egentligen 

inte handlar om en sakskada och att minskade hyresintäkter är en följdskada till sakskadan. I 

NJA 1981 s 894 blev säljaren av en fastighet ålagd att betala tillbaka en del av köpeskillingen 

till följd av att det förelåg ett fel (grundat på JB 4:19) i fastigheten i form av ett vägbygge som 

startade efter det att köpet genomförts.    

  

6.4.2 Ersättning för ren förmögenhetsskada inom immaterialrätten 

Immaterialrätten är ett av de lagreglerade områden som ger en skadelidande ersättning för ren 

förmögenhetsskada. Den immaterialrättsliga lagstiftningen är ganska klar när det gäller 

ersättning för uppkommen skada. Den skada som uppstår inom immaterialrätten är oftast av 

ekonomisk art och ersättningen för en ren förmögenhetsskada kommer därav naturligt. 

Immaterialrätten är indelad i två delar, upphovsrätt (och därmed också närstående rättigheter) 

och industriella rättigheter. Reglerna för ersättning skiljer sig mellan de olika delarna även om 

det finns fler likheter än olikheter. Den stora skillnaden mellan de två delarna är vilka 

subjektiva krav som ställs för skadeståndskyldighet. Den som begår ett upphovsrättsligt 

intrång är oberoende av sin insikt alltid skyldig att ersätta den som innehar en rättighet. 

Ersättning för skäligt vederlag för utnyttjande av annans rättighet skall alltid utgå och detta 

även om den som begår intrånget är i god tro, se 54 § st 1 Upphovsrättslagen (URL).60 Vad 

som är skäligt är inte alltid så lätt för domstolarna att räkna ut. En rimlig utgångspunkt är att 

den som begår intrång i vart fall ska ersätta den skadelidande med det belopp som en 

eventuell licens skulle ge den skadelidande.61  Den som i god tro begått intrång i en industriell 

                                                 
60 Se Immaterialrätt s. 535 
61 Se Immaterialrätt s. 529 
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rättighet skall betala ersättning till rättighetshavaren i den mån det finnes skäligt, se 38 § st 2 

Varumärkeslagen (VmL), 58 § st 2 Patentlagen (PL) och 36 § st 2 Mönsterskyddslagen 

(ML).62 Om det kan bevisas att den som gjort ett intrång varit culpös eller om intrånget var 

avsiktligt skall full ersättning utgå. Med full ersättning menas att den skadelidande skall sättas 

i samma situation som om intrånget inte hade skett, se 54 § st 2-3 URL, 58 § st 1 PL, 36 § st 1 

ML och 38 § st 1 VmL.  

 

                                                 
62 Se Immaterialrätt s. 535 
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7.  Frågan om tredjemansskador skall ersättas 
Detta kapitel innehåller en diskussion om vilken rätt tredje man har när denne blir drabbad av 

en skada. Frågan är alltså om skadan är ersättningsgill eller inte? Ovanstående redovisning 

visar på tillfällen där tredje man fått ersättning för en ren förmögenhetsskadskada. Detta trots 

att det inte förelegat en brottslig handling och inte heller något kontraktsförhållanden mellan 

den skadelidande och skadevållaren. Nedanstående rättsfall visar på tillfällen där tredje man 

fått ersättning för en allmän förmögenhetsskada trots att allmänna rättsprinciper säger att 

tredjemansskador inte ersätts.  

 

Skadeståndslagen är tänkt att fungera som en allmän lag. Lagstiftaren har varit sparsam med 

att lagfästa vissa allmänna principer i brist på underlag och vad konsekvenserna av ett 

lagstadgande skulle leda till. En allmän princip som har varit omdiskuterad i litteraturen är i 

vilken mån som en s.k. tredje man har rätt till ersättning av skadevållaren. Huvudregeln är att 

den som direkt blir drabbad av en person- eller sakskada har rätt till ersättning men inte den 

som i sin tur lider skada till följd av den primära skadan. Det finns undantag från denna 

princip reglerade i SkL, se till exempel SkL 5:2 som handlar om ersättning till efterlevande 

för förlust av underhåll av försörjare (tidigare reglerad i 6:4 SL) och ersättning till den som 

står den skadade särskilt nära, SkL 5:1 st 1 p1. De lagreglerade undantagen är få men med 

tiden främst med hjälp av praxis har den allmänna principen vidgats. Tidigare hade tredje man 

väldigt små chanser att få ersättning oberoende om denne ville ha ersättning för person- och 

sakskada eller allmänna förmögenhetsskador. Numera är chanserna större att tredje man i vart 

fall får rätt till ersättning om han drabbats av en person- eller sakskada förutsatt att skadan är 

adekvat.63 Huvudregeln står sig dock starkare när det gäller allmänna förmögenhetsskador. 

Med allmänna förmögenhetsskador menas till exempel när det uppstår en sakskada som leder 

till en ekonomisk förlust för den som äger den skadade saken men även då tredje man får en 

reducerad vinst i sin verksamhet på grund av skadan, jfr NJA 1988 s 62 I detta fall fick 

käranden rätt till ersättning för de materiella skador som uppkom till följd av ett elavbrott men 

inte någon ekonomisk ersättning till följd av driftstoppet.  

 

                                                 
63 Se Skadeståndslagen- En kommentar s. 40 
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7.1 Tredjemansskador före SKL 

Lika med begreppet ren förmögenhetsskada som redovisats tidigare i uppsatsen fanns det 

inget underlag för lagstiftaren att reglera frågan om vem som är ersättningsberättigad (bortsett 

ifrån den som lidit en direkt skada).64  Vad som gällde innan SkL trädde i kraft 1972 och vad 

departementschefen anförde i propositionen redovisas helt kort nedan. Huvudregeln är att den 

som vållat en person- eller sakskada är skyldig att ersätta enbart den förmögenhetsförlust som 

uppstår för den som drabbas av den primära skadan. Denna princip vilar på allmänna 

rättsgrundsatser. Undantag från huvudregeln fanns i 6:4 SL som reglerade efterlevandes rätt 

till ersättning för mistat underhåll när någon har blivit dödad.  Undantagen har sedan växt 

fram genom praxis. Departementschefen tar upp ett rättsfall, NJA 1966 s 210 som jag senare 

kommer att återkomma till. Även vid brottslig handling går skadevållaren fri från att ersätta 

tredje man för dennes skada. Rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada i följd av brottslig 

gärning tillkommer sålunda bara den mot vilken brottet är riktat och vars ekonomiska intresse 

straffstadgandet är avsett att skydda.65 Departementschefen ansåg att en reglering om vem 

som är ersättningsberättigad var på sin plats men fann att frågan inte var helt okomplicerad. 

På samma sätt som med frågan om vad som krävs för att bli skadeståndsskyldig för ren 

förmögenhetsskada lämnas även tredje mans rätt till ersättning för skada till 

rättstillämpningen.66  Nedanstående fall, NJA 1966 s 210 och NJA 1972 s 598 luckrar upp den 

allmänna principen om att tredje man inte äger rätt till skadestånd.  

 

7.2 Ersättning till tredje man, NJA 1966 s 210 

Käranden hade i detta fall lidit en allmän förmögenhetsskada till följd av en sakskada som 

skett på annans egendom. 

 

Omständigheterna i fallet var följande. Ramnäs Bruks Aktiebolag och Aktiebolaget Kanthal 

var ett helägt dotterbolag till Bultfabriks Aktiebolaget. WirsboRamnäs Kraftaktiebolag 

(Kraftbolaget) var ett helägt dotterbolag till Ramnäs Bruks Aktiebolag. Dessa bolag bildade 

en koncern och i denna koncern ingick även Ralsta tegelbruk. Kraftbolaget ägde en 

kraftledning. Genom denna kraftledning gick ström som levererades av dels Kraftbolaget till 

ca 50 %, dels av en till koncernen utomstående leverantör BGK. Alla bolagen i koncernen 

                                                 
64 Se Prop. 1972: 5 s. 158  
65 Se Prop. 1972: 5 s. 22 
66 Se Prop. 1972: 5 s. 160f 
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hade tecknat avtal med BGK. Kraftledningen gick över mark på vilken Skogsvårdsstyrelsen 

bedrev skogskola. En av eleverna på denna skogsskola fällde ett träd som föll på en 

strömförande ledning och konsekvenserna av detta blev strömavbrott till följd av vilket 

käranden, koncernbolagen, led skada. Högsta Domstolen fann att Koncernbolagen har rätt till 

skadestånd från Skogsvårdsstyrelsen.  

 

Frågan som HD hade att ta ställning till var huruvida man skulle göra avsteg från den 

allmänna principen att allmän förmögenhetsskada ej är ersättningsgill med mindre den är en 

följd av person- eller sakskada som tillskyndats samma rättssubjekt67. Det fanns vid tiden för 

avgörandet ingen praxis som kunde ligga till grund för ett avsteg från huvudregeln. HD gjorde 

här ett undantag från huvudregeln. Motiveringen var att den till Kraftbolagets tillhöriga 

elledningen användes uteslutande till att förse de i koncernen ingående företagen med el. 

Företagen i sin tur hade vid tidigare strömavbrott fört diskussioner med just 

Skogsvårdstyrelsen och inte med den som ägde ledningen eller de företag som levererat elen. 

HD fann att koncernbolagen hade närliggande och konkreta intressen knutna till elledningen.  

En skiljaktig ledamot i HD ansåg att skadestånd på allmänna skadeståndsgrunder ej kunde 

grunda rätt till ersättning för koncernbolagen. Ersättning skulle däremot enligt denne ledamot 

tillfalla koncernbolagen på avtalsrättslig grund då Skogsvårdsstyrelsen tidigare meddelat att 

man skaffat sig en ansvarsförsäkring som skulle täcka sådan skada som uppkommit. 

Koncernbolagen hade ingen anledning att ifrågasätta huruvida denna ansvarförsäkring skulle 

täcka även de skador som uppkom på annat sätt än den direkt skadelidandes intressen. Ett 

annat justitieråd var skiljaktigt gällande motiveringen och menade att det fanns anledning att 

utsträcka rätten till ersättning att även gälla den som indirekt lidit skada men som har en stark 

anknytning eller inte alltför begränsad rätt till den direkta skadan.68 Denne skiljaktige ledamot 

ansåg att skadeståndsrätten utvecklats och att det i med brist på klara regler ankommer på 

domstolarna att skapa underlag för ökad förutsägbarhet. Ett annat skiljaktigt justitieråd 

menade att "skadeståndsrätten rymmer emellertid redan en sådan mängd vaga och 

skönmässiga bestämningar–culpa, adekvans och så vidare–att en princip om ersättning av 

medelbar skada … tämligen naturligt låter sig inpassas i systemet".69  

 

                                                 
67 Se HD: s dom i NJA 1966 s 210 
68 Se NJA 1966 s 210 (s. 14 näst sista stycket) 
69 Se NJA 1966 s 210 (s. 13 f) 
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När det gäller skada som tillfogats tredje man kan man diskutera om begreppet "ren 

förmögenhetsskada" har någon betydelse. I NJA 1966 s 210 fick tredje man ersättning för den 

allmänna förmögenhetsskada (följdskada av en sakskada) som uppstått i samband med annan 

sakskada på en elledning. Det kan jämföras med att ersättning för den följdskada som 

uppkommit i samband med den primära skadan även sträcker sig till andra skadelidande 

oberoende om det är person- eller sakskada eller allmän förmögenhetsskada.  

 

7.3 Ersättning till tredje man, NJA 1972 s 598 

Käranden J.W.L (L) drev ett hönseri. Detta hönseri var beläget på en fastighet som ägdes av 

Domänverket och till byggnader på denna fastighet gick en lågspänningsledning som också 

ägdes utav Domänverket. Strömmen som gick genom denna ledning till L: s byggnader 

levererades av Granö elektriska distributionsförening (distributionsföreningen). På samma 

fastighet fanns förrådsbyggnader som hyrdes av Västerbottens regemente. Den 6 februari 

1968 gjorde militären vissa förberedelser inför en större fältövning. Det var cirka 25 grader 

kallt. Runt klockan 16.00 föll en björk över de tidigare nämnda lågspänningsledningarna till 

följd av den plogning som ingick i militärens förberedelser. Detta ledde till en kortslutning 

och effekten av detta var att L: s hönseri blev utan el och en stor del av hönsen dog vissa 

omedelbart och andra till följd av sjukdom.  

 

Häradsrätten (HR) refererade till ett liknande fall, NJA 1966 s 210 (se fallet ovan) där 

skadevållaren hade fått ersätta uppkommen skada. HD fann att den som inte omedelbart har 

en anknytning till den det skadade objektet inte hade rätt till skadestånd. Detta är huvudregeln 

men i målet sade HD att det "emellertid kan finnas undantag från den givna regeln… under 

givna omständigheter även en till saken blott obligatoriskt berättigad intressent". HR kom 

dock fram till det att ett avsteg från huvudregeln i förevarande fall skulle leda till orimliga 

konsekvenser. Att ge käranden L i egenskap av abonnent rätt till ersättning kunde inte vinna 

bifall. HovR kom till den motsatta slutsatsen och ansåg att L hade rätt till skadestånd. HovR 

refererade till NJA 1966 s 210 och ansåg att förevarande fall talade för ett avsteg ifrån 

huvudregeln om att indirekta skador inte skall ersättas. HovR: s resonemang byggde på att 

lågspänningsledningen inte ägdes av distributionsföreningen utan av Domänverket och att 

lågspänningsledningen ledde till 2 abonnenter varav L är den enda som nyttjar byggnaderna 

permanent. Av omständigheterna fann HovR att L: s brukande kunde jämställas med en 

nyttjanderätt till ledningen. HD fastställde HovR: s domslut.  Två justitieråd var skiljaktiga. 
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Ett justitieråd fann att "den för L uppkomna förlust varom här är fråga icke vara att i 

skadeståndshänseende behandla såsom en följd av en L tillfogad sakskada". Det andra 

justitierådet menade att den skada som uppkommer när ett stort antal abonnenter blir utan el 

kan bli betydande och omfattande och det kan därmed bli svårt att bedöma om uppkomna 

skador är adekvata. Även om distributionsnätet är mindre såsom i förevarande fall så borde 

enligt detta skiljaktiga justitieråd skadevållaren likväl inte behöva betala ersättning till annan 

än den som direkt drabbats av skadan.     

 

I ovanstående fall finner vi att tredjemansskador kan vara ersättningsgilla i mycket speciella 

och särpräglade situationer. HR refererade till fallet NJA 1966 s 210 där ersättning medgavs. 

HR fann dock att omständigheterna i det aktuella fallet, NJA 1972 s 598 inte kunde likställas 

med NJA 1966 s 210, eftersom den skadedrabbade var inom samma koncern som den som 

ägde den skadade ledningen och genom att det därmed inte handlade om en "strikt" indirekt 

skada. HovR: s och HD: s utfall byggde på huruvida käranden kunde jämställas med att denna 

hade en nyttjanderätt till lågspänningsledningen och därmed blev direkt skadedrabbad genom 

en följdskada till en sakskada (hönsen). Till skillnad från HR diskuterade HovR och HD inte 

konsekvenserna av att tilldela tredje man ersättning för skada. Det finns inga klara regler för 

huruvida skador som tillfogats tredje man är ersättningsgilla eller inte. Man talar i förarbetena 

om den allmänna regel att det är enbart den som omedelbart lidit skada som har rätt till 

ersättning.70 Av prop. 1972: 5 framgår att lagstiftaren inte haft som avsikt att reglera detta i 

SkL.71 Lagstiftaren har på samma sätt som gäller för frågan om ren förmögenhetsskada vid 

brottslig handling lämnat över denna fråga till rättstillämningen.   

 

7.4 Sammanfattning rörande tredjemansskador  

Det råder delade meningar om huruvida en skadelidande tredje man skall få ersättning eller 

inte. Man kan diskutera om det inte vore bättre för rättsäkerheten att kommande lagstiftning 

reglerar huruvida tredje man har rätt till ersättning eller inte. Rättsläget är detsamma som 

frågan om ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande, det vill säga oklart. I 

NJA 1966 s 210 och NJA 1972 s 598 rådde det stor oenighet om käranden skall ha rätt till 

ersättning eller inte. Praxis har visat på en utvidgning av ersättningsberättigade och då det inte 

handlar om enstaka fall så finns det anledning att reglera detta. Att tredje man inte skall 

                                                 
70 Se SOU 1950: 16 s. 10  
71 Se Prop. 1972: 5 s. 160 
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ersättas bygger på en allmän rättsprincip. Denna princip motiveras genom att en skada som 

drabbar tredje man i många fall är oförutsägbar. Om man istället utgår ifrån ett annat 

perspektiv och ställer frågan: Vad är det som säger att en skadevållare som åstadkommit 

skada skall gå fri från ersättningsanspråk av den anledning att skadan är en oförutsägbar 

konsekvens? Vid en reglering kan man förslagsvis i så fall vidga ersättningsansvaret till tredje 

man genom de subjektiva begreppen uppsåt och grov vårdslöshet. Om tredje man lider skada 

som uppstått genom en brottslig handling skall denna skada ersättas. Om tredje man lider 

skada på grund av att skadevållarens handlande varit uppsåtligt eller grovt vårdslöst skall 

ersättning utgå.  Om skadevållarens handlande varit av enkel vårdslöshet eller oaktsamhet 

begränsas skadeståndsansvaret till den som lidit den direkta skadan. Som exempel kan 

nämnas skyldigheten för en skadevållare att ersätta en stor krets elabonnenter. Om domstol 

finner att skadevållaren har varit oaktsam men inte grovt oaktsam skall exempelvis ersättning 

betalas enbart till den som lidit en direkt skada. De som lidit en indirekt skada får i detta fall 

bära sina egna kostnader eller avlastas genom försäkring.  

 

7.5 Intressanta rättsfall 

Nedanstående rättsfall handlar om ersättning till tredje man för allmän förmögenhetsskada. 

Denna uppräkning är dock inte tänkt att fungera som någon uttömmande lista på när tredje 

man fått ersättning för en allmän förmögenhetsskada utan det är utvalda rättsfall som är av 

särskilt intresse för den diskussion som jag fört tidigare.  

 

• NJA 1966 s 210 Företag i koncern (tredje man) fick ersättning för allmän 

förmögenhetsskada. 

• NJA 1972 s 598 Ägare av ett hönseri (tredje man) fick ersättning för sakskada och 

allmän förmögenhetsskada  

• NJA 1974 s 533 Tredje man fick inte ersättning för allmän förmögenhetsskada. 

Mannen ägde själv alla aktier i bolaget.  

• NJA 1975 s 275 Tredje man fick ersättning för allmän förmögenhetsskada. Aktier 

ägdes av hustru och den skadade mannen skulle uppbära överskottet i företaget som 

lön.  

• NJA 1988 s 62 Företags produkter skadades till följd av elavbrott på grund av skada 

på annan tillhörig kabel. Företaget (tredje man) fick ersättning för sakskada men inte 

allmän förmögenhetsskada. 
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• NJA 2004 s 609 Tredje man fick inte ersättning för allmän förmögenhetsskada då bil 

som skadats tillhörde hans son. 

• NJA 2009 s 16 Bostadsrättsinnehavare (tredje man) får ersättning för allmän 

förmögenhetsskada.  
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8. Slutsats 
Området för skadeståndsrätt är omfattande. Skadeståndsrätten är inte begränsad till 

skadeståndslagen utan det är snarare skadeståndslagen som har fått anpassa sig till de 

rättsregler och allmänna rättsgrundsatser som växt fram på andra områden. Den diskussion 

som har förts i denna uppsats handlar om gränsområdet mellan en ren förmögenhetsskada i ett 

kontraktsförhållande och en ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande. Det 

råder ingen osäkerhet om vad begreppet ren förmögenhetsskada innebär. Detta framgår tydligt 

av SkL 1:2.72 Det som är osäkert är när en ren förmögenhetsskada blir ersättningsgill särskilt 

när den uppstår i ett utomobligatoriskt förhållande. Svaret på denna fråga är till synes reglerad 

i SkL 2:273. Det som skapat en osäkerhet är det som ligger bakom förevarande paragraf. 

Enligt prop. 1972: 5 anför departementschefen att brottsrekvisitet kan verka hämmande på 

rättsutvecklingen. Anledningen till att departementschefen tog upp frågan var det faktum att 

redan innan SkL trädde i kraft 1972 fanns det rättsfall som lede till ersättning för ren 

förmögenhetsskada även utan att det skett en brottslig handling. Det fanns dock inga 

utredningar som kunde tala om vilken effekt ett slopande av brottsrekvisitet skulle leda till. I 

brist på utredningar valde därför departementschefen att lämna över denna fråga till 

rättstillämpningen.  

 

Utifrån den utredning som gjorts i denna uppsats kan vi konstatera att brottsrekvisitet i SkL 

2:2 trots en tydlig formulering aldrig fungerat som en huvudregel. Det var inte lagstiftarens 

tanke heller. Ovanstående diskussion om brottsrekvisitet som spärregel visade att det var 

domstolarna som bidrog till att brottsrekvisitet uppfattades som en huvudregel, i motsats till 

lagstiftarens intentioner. Brottsrekvisitet är snarare tänkt att fungera som något mer definitivt, 

det vill säga som en tillräcklig, men icke nödvändig förutsättning för rätt till ersättning. Om 

den skadelidande blir dömd för brott skall denne också ersätta skada som uppkommit 

oberoende vilken skada det handlar om. Brottsrekvisitet står i ett klart förhållande till 

straffrätten och är närmast att tolka som ett tydliggörande av konsekvenserna av ett brott och 

inte som en huvudregel för att få ersättning för en ren förmögenhetsskada. Det förs därför 

diskussioner i doktrinen att det finns anledning att ta bort brottsrekvisitet från SkL 2:2 och 

koppla detta till straffrätten istället. Denna uppsats visar att domstolarna med tiden har axlat 

sitt ansvar. Numera utdöms ersättning för ren förmögenhetsskada även om skadan inte är en 
                                                 
72 Se SkL 1:2 som lyder "med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som 
uppkommer samband med att någon lider person- eller sakskada ". 
73 Se SkL 2:2 som lyder "den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan". 
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effekt av en brottslig handling. Brottsrekvisitet finns kvar i SkL men rekvisitet fungerar 

numera mer som en måttstock på vad som ur ett rättspolitiskt perspektiv är acceptabelt. 

Ovanstående rättsfall NJA 2005 s 608 är ett bra exempel på detta. HD fann att det som 

svaranden gjort var kvalificerat otillbörligt. Den skadelidande och skadevållaren stod inte i 

något kontraktsförhållande till varandra och skadan hade inte skett genom en brottslig 

handling. HD fann trots detta att skadevållarens handlande stod i ett klart motsatsförhållande 

till vad som i allmänhet kunde accepteras. Det är alltså inte själva den brottsliga handlingen 

som styr om ersättningsskyldighet är för handen. Det handlar i dag mer om den skadegörande 

handlingen är jämförbar med en sådan. Vilken uppsåtsgrad som krävs för att skadevållaren 

skall ställas till ansvar för ett oacceptabelt handlande förblir dock oklart74.  

 

I denna uppsats har jag visat att det skett en utveckling mot en friare bedömning av när en ren 

förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande skall ersättas. Uppsatsen visar också att 

den allmänna principen om att tredje man inte ersätts blivit svagare i takt med att gruppen 

ersättningsberättigade för ren förmögenhetsskada blivit större. Uppsatsen har samtidigt visat 

hur långsamt denna utveckling har gått och den osäkerhet som domstolarna visat inför att 

döma ut skadestånd för ren förmögenhetsskada utifrån SkL 2:2. De har fått mandat att döma 

ut skadestånd även om skadan inte är effekten av en brottslig handling och gör det också men 

vid flertalet tillfällen motiverar de sina ställningstaganden med att hänvisa till avtalsliknande 

förhållande, förhållande av avtalsrättslig karaktär eller liknande. Det finns anledning att 

diskutera vad som är bäst ur ett rättssäkerhetsperspektiv: Att domstolarna använder sig av 

tolkningsprinciper och fingerade avtalsförhållanden eller att följa förarbetena?  

 

  

                                                 
74 Se Kleinemans utlåtande 2002. 
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Källförteckning 

 

 Offentligt tryck 

• Prop. 1972: 5 Skadeståndslag m.m. 

• SOU 1950: 16 Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens 

område 

• SOU 1958: 43 Skadestånd i offentlig verksamhet 

• SOU 1963: 33 Skadestånd 1 

• SOU 1964: 31 Skadestånd 2 

 

 Rättsfallsförteckning   

• NJA 1928 s 621 

• NJA 1966 s 210 

• NJA 1972 s 598 

• NJA 1974 s 533 

• NJA 1975 s 275 

• NJA 1981 s 894 

• NJA 1987 s 692  

• NJA 1988 s 62 

• NJA 1996 s 700 

• NJA 2001 s 878  

• NJA 2003 s 390 

• NJA 2004 s 609 

• NJA 2005 s 608 

• NJA 2009 s 16 
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