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2 kap. 1§ skadeståndslagen (1972:207) medger ersättning då någon vårdslöst
orsakat annan person- eller sakskada. En handling kan emellertid orsaka en
mängd olika följder, och det känns inte alltid rimligt att ersättning utgår för
en viss skada. Man finner att skadan är för avlägsen, och att skadevållaren
inte bör bära risken för den. Det krävs alltså, förutom orsakssammanhang,
att ytterligare förutsättningar är uppfyllda för att någon ska kunna förklaras
skadeståndsskyldig. Adekvansläran ställer här upp ett krav på att skadan ska
vara en förutsägbar följd av handlingen.

I Sverige har man på senare tid diskuterat en metod för skadeståndsansvarets
avgränsning som främst går under beteckningen normskyddsläran.
Kännetecknande för denna lära är att man söker ändamålet med den
handlingsnorm som överträtts och utifrån detta ändamål avgör var gränsen
för ansvaret bör gå. Begränsningen kan ske till viss personkategori, viss typ
av skada eller det sätt på vilket skada uppstått.

Både i civil law- och common law-system kan man finna tendenser till att
begränsa skadeståndet med tillämpning av en sådan metod. I tysk rätt
uppstod en sådan diskussion inom området för författningsföreskrifter.
Genom att fastställa vilka intressen en sådan föreskrift avsåg att skydda
kunde man avgöra hur långt ansvaret skulle sträcka sig vid överträdelse. På
1950-talet började motsvarande resonemang föras avseende de
handlingsnormer som ligger bakom den allmänna culparegeln och den s.k.
1RUP]ZHFNWKHRULH�accepterades också av BGH. I engelsk och amerikansk
rätt gäller på samma sätt att man vid överträdelse av lagfäst regel kan
använda sig av regelns ändamål för att avgöra ansvarets omfång. Men även
inom området för common law, alltså utanför det lagstadgade området, kan
man finna att sådana ändamålsöverväganden görs i samband med
begränsningsproblem. I Danmark och  Norge har man inte på samma sätt
som i Sverige hänfört ändamålsresonemangen till en egen
begränsningsprincip. Motsvarande tendenser kan man dock finna inom
ramen för adekvansläran som denna utvecklats i dessa länder.

I Sverige fick det som brukar kallas normskyddsläran eller principen om
skyddade intressen stöd i lagförarbetena redan 1958, då den kommitté som
utredde skadeståndsansvar i offentlig verksamhet fann den vara tillämplig. I
propositionen till skadeståndslagen uttrycktes att principen hade generell
räckvidd, men tonvikten låg på dess tillämplighet avseende det allmännas
ansvar och de rena förmögenhetsskadorna. I den skadeståndsrättsliga
litteraturen är den dominerande uppfattningen att normskyddsläran gäller
som begränsningslära vid sidan av adekvansläran. Detta till trots måste ändå
sägas att normskyddsläran fått relativt liten praktisk betydelse som
begränsningsprincip, och domstolarna har över huvud taget förhållit sig
tveksamma till att hänvisa till principen.



Håkan Andersson har genom sin skyddsändamålslära ytterligare utvecklat
det som gått under beteckningen normskyddsläran. Skillnaden i Anderssons
lära jämfört med tidigare diskussion ligger främst i att den inte bara beaktar
förhållanden på skadevållarens sida, utan även omständigheter som hänför
sig till den skadelidande. Anderssons ambition är att med sin lära täcka upp
hela gränsdragningsproblematiken.
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Målsättningen för denna uppsats är att närmare belysa frågan om
skadeståndsansvarets gräns. Ytterst är detta en fråga om vem som ska bära
risken för en skada – den skadelidande eller skadegöraren. Normskyddsläran
har diskuterats som en metod för att finna gränsen för ansvaret.
Framställningen syftar främst till att redogöra för innehållet i denna lära och
hur den i svensk rätt används för att begränsa ansvaret. Med denna
framställning önskar jag också visa att begreppet normskyddsläran inte har
en helt klar innebörd. Uppsatsen kommer således genom en redogörelse för
olika författares syn på denna lära att peka på skillnader mellan dem.
Särskilt stor vikt kommer att läggas vid en avhandling från 1993,
6N\GGVlQGDPnO�RFK�DGHNYDQV, skriven av Håkan Andersson. Den lära som
Andersson förespråkar kommer att ställas emot den traditionella
normskyddsdiskussionen.

Den i skadeståndsrätten välkända adekvansläran har också som funktion att
peka ut vilka följder av en skadeståndsgrundande handling som bör ersättas.
Vid en beskrivning av normskyddsläran kommer man därför ofrånkomligen
in på resonemang om hur denna förhåller sig till adekvansläran. Fråga
uppkommer också om hur den värdering man gör då man avgör huruvida en
handling ska anses vara culpös eller inte förhåller sig till
normskyddsbedömningen.

I framställningen kommer även rättsligt material från andra länder att
användas. Avsikten med detta är att fästa uppmärksamheten på att
resonemang liknande dem som  i Sverige förts under beteckningen
normskyddsläran visat sig användbara även i andra rättssystem. Syftet är
även att ge en bakgrund till normskyddsläran såsom den framställts i svensk
rättstradition. Det var nämligen till stor del genom påverkan från tysk rätt
som frågeställningar av detta slag kom att uppmärksammas i svensk
skadeståndsrätt.

0HWRG

Framställningen är till stor del en form av rättsutredning. Jag använder mig
härvid av en traditionell juridisk metod, där man studerar olika rättskällor,
förarbeten, praxis och doktrin för att söka fastställa gällande rätt.
Förarbetena behandlar problemet relativt utförligt, men främst inom ett
särskilt delområde av skadeståndsrätten, nämligen inom området för det
allmännas ansvar. Rättsfallen där man klart kan säga att normskyddsläran
blivit tillämpad är få. Litteraturen på området måste anses vara riklig.



Författarna har emellertid inte alltid gjort mer djupgående framställningar av
frågan.

För att uppsatsen inte ska bli alltför deskriptiv har jag försökt att efter varje
avsnitt, där jag redogjort för vad som sägs i förarbetena, rättsfallen eller
litteraturen, lägga in ett litet sammanfattande stycke, där jag framhåller de
tendenser som jag tycker mig kunna se i resonemangen.

Några ord bör också sägas om terminologin. Jag använder här uttrycken
QRUPVN\GGVOlUDQ och OlUDQ�RP�VN\GGDW�LQWUHVVH�som synonyma begrepp.
Det verkar också som om man i litteraturen har gett dessa begrepp samma
innebörd. Begreppet VN\GGVlQGDPnOVOlUDQ används som beteckning på den
lära som framställts av Håkan Andersson för att särskilja denna från
normskyddsläran.

'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen inleds med en allmän introduktion till ämnet i kapitel 4 för att
läsaren ska få en liten uppfattning om vad normskyddsläran är och vilken
funktion den fyller. I följande kapitel (kap.5) beskrivs hur
normskyddstanken kommit till uttryck i andra länder, särskilt i Tyskland och
Common Law-länderna, och även i våra grannländer Danmark och Norge.
Sedan följer en redogörelse för normskyddsläran i svensk rätt (kap.6): hur
den växt fram och vilken ställning den har enligt förarbeten, praxis och
doktrin. Håkan Anderssons skyddsändamålslära beskrivs i kapitel 7, där
också vissa synpunkter angående dess förhållande till tidigare diskussion
kommer att ges. I ett avslutande kapitel 8 kommer jag att framföra egna
iakttagelser och synpunkter som växt fram under arbetets gång.
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Normskyddsläran har diskuterats livligt i svensk rätt under de senaste
årtiondena. Frågan vad denna lära innebär är inte alldeles lätt att besvara.
Man kan finna många bidrag till utarbetandet av en sådan lära i doktrin,
lagförarbeten och domstolarnas avgöranden. Dessa skiljer sig åt i många
hänseenden. Mycket enkelt kan man dock sammanfatta det så att
normskyddsläran är ett instrument för att avgränsa skadeståndsansvaret.
Liknande frågeställningar har även diskuterats utanför Sverige. Särskilt i den
tyska och amerikanska diskussionen har normskyddsresonemang varit
vanliga. Även här tycks läran ha fått en mycket allmän utformning, vilket
har möjliggjort flera varianter. Terminologin är inte heller särskilt fast.
Ibland kallas läran QRUPVN\GGVOlUDQ. I andra fall talas om GHW�VN\GGDGH
LQWUHVVHW, VN\GGVQRUPHQ eller VN\GGVLQWUHVVHW. Andersson föredrar termen
VN\GGVlQGDPnO. De olika utformningarna av läran har ändå en gemensam
kärna av egenskaper.

Enligt ,QWHUQDWLRQDO�(QF\FORSHGLD�RI�&RPSDUDWLYH�/DZ är det utmärkande
draget hos en normskyddslära att den tar sikte på att fastställa ändamålet
med den regel som överträtts. Skadeståndsrättens aktsamhetsnormer har
naturligtvis det gemensamma ändamålet att människorna genom dess
efterlevnad ska undgå att orsaka varandra skador. Men varje norm antas ha
ett mer specifikt syfte att skydda mot ett speciellt slag av skada. Avser
normen att skydda GHQ�JUXSS�DY�SHUVRQHU som den skadelidande tillhör mot
GHQ�W\S�DY�VNDGD�som uppkommit�och har�GHQ�IDUD�I|UYHUNOLJDWV�som
normen avsåg att skydda mot? Om så inte är fallet, så skulle den
skadelidande inte få ersättning. Ändamålet kan vara just det som lagstiftaren
faktiskt önskat att regeln skulle ha. Detta skulle exempelvis kunna fastställas
genom studier av lagförarbeten. Ofta får dock ändamålet fastställas av
domaren själv, då lagstiftarens syfte med regeln inte kommit till uttryck. Det
behöver ju inte heller vara fråga om en skriven regel. Skadeståndsrätten är
full med oskrivna handlingsnormer. Regelns ändamål får då sökas genom att
man sätter in regeln i dess sociala och ekonomiska sammanhang.1

Andersson anser att det gemensamma draget hos de olika
normskyddslärorna är att man vid avgränsningen av skadeståndsansvaret
beaktar ändamålen med regleringen på det aktuella området, och inte endast
tar hänsyn till sannolikheten för skadan.2

                                                
1Honoré, International Encyclopedia of Comparative Law, s.60f.
2Andersson, s 159.



Bakom normskyddsläran ligger olika rättspolitiska överväganden. Läran ger
domstolarna stor handlingsfrihet att dra upp gränsen för ansvaret. Den
tillhandahåller naturligtvis inte någon "trollformel" som enkelt löser
problemet med ansvarets gräns. Den anger istället tillvägagångssättet för att
söka lösningen på detta problem.

För att få en liten inblick i vad normskyddsläran är, så kan man ange tre
kategorier av fall då denna skulle kunna bli tillämplig. För det första kan det
vara så att det anses ligga utanför regelns skyddsändamål att ge skadestånd
till en person som tillhör en viss grupp. Fallet med chockskador kan anföras
som exempel på detta. I svensk rätt anses en person ha rätt till ersättning för
den psykiska chock (personskada) som orsakas då en QlUD�DQK|ULJ dödas
genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande av annan. Annan än nära
anhörig till den dödade anses inte ha rätt till ersättning för sådan skada.3

Normskyddsresonemang skulle kunna anföras som stöd för denna
begränsning av den ersättningsberättigade personkretsen. Normskyddsläran
skulle också kunna motivera en begränsning av kretsen
ersättningsberättigade till direkt skadelidande, till exempel att en
arbetsgivare inte får ersättning för den förlust han gör för att en oersättlig
arbetstagare skadas. Detta är vad man brukar kalla en tredjemansskada och
en sådan ersätts som huvudregel inte i svensk rätt.4 En tillämpning av
normskyddsläran kan också leda till att det anses att vissa typer av skador
inte ska ersättas. Som ett exempel på ett sådant fall kan nämnas det i
litteraturen ofta omnämnda fallet då en person på väg till en
kapplöpningsbana skadas genom annans culpösa handlande och går miste
om en spelvinst som han annars skulle ha gjort. Förlusten måste anses vara
en adekvat följd av den skadegörande handlingen. En sådan skada ersätts
ändå inte.5 I en tredje kategori av fall begränsar normskyddsläran rätten till
ersättning, då inte den speciella fara, som regeln avser att skydda emot,
förverkligats. Ett exempel på detta kan vara att en bussförare bryter mot en
föreskrift genom att låta fler passagerare stiga på bussen än vad som är
tillåtet. En ficktjuv utnyttjar situationen och lyckas i trängseln komma undan
efter att ha stulit många plånböcker. Bussföraren hålls ändå inte ansvarig för
den uppkomna skadan, eftersom föreskriften inte hade till syfte att skydda
passagerarna från att bli bestulna, utan avsåg att skydda passagerare från att
skadas i trängseln.6

Ett vanligt förekommande uttryckssätt då man beskriver normskyddslärans
innebörd är att skador ersätts bara när de drabbat ett intresse som skyddas av

                                                
3 Se NJA 1993 s.41 I och II och NJA 1996 s.377.
4Hellner, Skadeståndsrätt (1995), s.362ff.  Enligt Hellner motiverar man ofta utebliven
ersättning i sådana här fall med adekvansliknande resonemang. Man skulle också kunna
hänvisa till normskyddsläran. Tredjemansskador kan sägas ligga utanför skyddsområdet för
reglerna om ersättning för person- och sakskada.
5Hellner, Skadeståndsrätt (1995), s. 212.
6 Exemplet är hämtat ifrån Kramer, JZ 1976, s.342.



den överträdda handlingsnormen.7 I svensk rätt synes man oftast utgå ifrån
att den norm, vars ändamål man söker, är just den konkreta handlingsregeln.
Om denna regel är uttryckt i författning eller är oskriven anses inte ha någon
betydelse. En normskyddslära behöver dock inte nödvändigtvis söka
ändamålet med den aktuella handlingsnormen, även om detta tycks vara den
dominerande inställningen i svensk såväl som utländsk doktrin. Andersson,
som framfört en variant av en normskyddslära, har kritiserat valet av denna
referensnorm. Han anser att basen för ändamålsövervägandena måste
breddas, för att läran inte ska bli för ensidig.8

1nJRW�RP�QRUPVN\GGVOlUDQV�IXQNWLRQ

Som framgått ovan har normskyddsläran till syfte att begränsa
skadeståndsansvaret. Varför behövs det då en lära om begränsning?

En förutsättning för att det ska bli aktuellt med skadeståndsansvar är att det
föreligger ett orsaksförhållande mellan handlandet och skadan. Kravet på
orsaksförhållande, eller med ett annat ord kausalitet, gäller både vid
culpaansvar och strikt ansvar. I samband med begreppet kausalitet brukar
man tala om begreppen WLOOUlFNOLJ�och Q|GYlQGLJ�EHWLQJHOVH. Tillräcklig
betingelse innebär att betingelsen enligt naturens ordning eller samhällets
inrättande för med sig följden. Nödvändig betingelse innebär att följden inte
skulle ha inträffat utan denna betingelse. Från en handling kan ett grenverk
av kausalitetskedjor breda ut sig. En handling kan i princip ge upphov till ett
obegränsat antal följder. Kausaliteten skulle alltså i princip vara gränslös.

Enligt de skadeståndsrättsliga reglerna kan man göras ansvarig för sina
handlingar och bli skyldig att ersätta de skador man orsakar. Det är lätt att
inse att om ingen gräns sättes för skadeståndsansvaret så skulle det kunna
innebära ett i det närmaste oändligt ansvar. Ett sådant ansvar skulle slå
alldeles för hårt mot skadevållare. När det väl fastställts att ett
orsaksförhållande föreligger mellan handling och skada, skulle alltså
skadevållaren bli tvungen att ersätta alla följder av sitt (culpösa) handlande.
Kausalförbindelsen mellan handling och skada kan emellertid ibland vara
närmast slumpmässig. Det torde vara väl förenligt med den "allmänna
rättskänslan" att hävda att ansvar inte bör komma ifråga för de alltför
avlägsna följderna av ett handlande. Ett helt gränslöst ansvar är väl heller
knappast praktiskt genomförbart, då det skulle innebära en väldig belastning
på  rättssystemet. Traditionellt har problemet med ansvarets gräns lösts med
hjälp av den så kallade adekvansläran. Är sammanhanget mellan handling
och skada alltför tunt, kommer skadan inte att ersättas. Om sannolikheten
för skada inte ökat genom handlingen, anses skadan vara en inadekvat följd.

                                                
7Se t. ex. Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s.348 och Dufwa, Flera
skadeståndsskyldiga, s.1017.
8Andersson, s.244. Se vidare avsnitt 7.6.



Man brukar också uttrycka det så att för att en skada ska vara ersättningsgill
så ska den ligga i farans riktning.

Normskyddsläran har framförts som ett alternativ eller komplement till
adekvansläran. Dess funktion är att utpeka vilka följder av ett handlande
som ska sanktioneras med skadeståndspåföljden. Denna avgränsning av de
ersättningsbara följderna sker efter det att tillämplig ansvarsgrund (culpa
eller strikt ansvar) och faktisk kausalitet konstaterats. Läran ska alltså ge
svar på frågan om vem som ska bära risken för skadan - den skadelidande
eller skadevållaren.

Både adekvansläran och normskyddsläran har uppkommit för att lösa
samma skadeståndsrättsliga problem. Kärnan i de båda lärorna är
begränsningsbehovet. De är båda vad man kan kalla begränsningsläror.
Andersson framhåller dock i sin avhandling de båda lärornas olikartade
funktioner avseende metodfrågorna. Andersson ser adekvansläran som en
enkel ansvarsbegränsande formel som ska tillämpas på alla fall.
Skyddsändamålsläran utgör däremot ett arbetsprogram som ska användas för
att i ett konkret fall finna ansvarets gräns. Den anger alltså
tillvägagångssättet för att söka svaret på frågan om ansvarets gräns.9 Enligt
Andersson friläggs med hjälp av skyddsändamålsläran dolda värderingar.
Läran kan därmed ge en mer rationell förklaring till avgränsningen av
ansvaret i olika fall. Adekvansläran skulle, som Andersson uttrycker det,
dölja de utslagsgivande rättsliga värderingarna bakom en fasad av
kausalitets- och sannolikhetsuttryck.10 En funktion hos skyddsändamålsläran
skulle alltså vara att lyfta fram värderingsfrågorna avseende ansvarets gräns.

Delade meningar råder bland anhängarna till normskyddsläran om denna
helt ska ersätta eller bara komplettera adekvansbedömningen. Somliga anser
att adekvansbedömningen ingår i normskyddsbedömningen och att den som
delmängd i normskyddsbedömningen inte har någon självständig funktion
att fylla. Andra anser att man bör göra skillnad mellan adekvans- och
normskyddsbedömningarna. Normskyddslärans funktion inskränks till fall
där man ej kan hänvisa till bristande adekvans för att begränsa ansvaret men
där det ändå av olika anledningar framstår som skäligt att en begränsning
sker.

                                                
9Andersson, s.162.  Se även avsnitt 7.5.
10Andersson, JT 1994-95, s.394.
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$OOPlQW

Normskyddsdiskussionen är inget typiskt för Sverige, utan den återfinns
även i andra rättsordningar. Problemet med skadeståndsansvarets gräns
uppkommer naturligtvis såväl i den svenska rätten som i andra
rättsordningar. Ett behov finns av en begränsningslära. Hart och Honoré
anför att anledningen till att normskyddsresonemang fått ökad betydelse i
den internationella diskussionen är att sådana resonemang ger:

"...intelligible and intelligent answers, whereas the old questions, familiar in German
jurisprudence, whether there was a relationship of adequate causation between act
and harm give answers which often are neither." 11

Adekvansläran har visat sig vara otillräcklig för att lösa problemet med
ansvarets gräns.

Det är framför allt i den tyska och amerikanska diskussionen som man
finner resonemang om skyddat intresse. En lära om skyddat intresse
utarbetades i Tyskland och Amerika under 20- och 30-talen.12 I Österrike,
Grekland, Schweiz och Turkiet, som alla tagit starkt intryck av tysk rätt, kan
man också finna spår av en sådan lära.13 I den romanska rättsfamiljen har
läran inte vunnit samma framgång. Den belgiske rättsvetenskapsmannen
Limpens har visserligen gett ett bidrag till utarbetandet av en sådan lära i
fransk rätt och Cour de Cassation gav 1969 en dom som skulle kunna tolkas
som ett accepterande av läran. Läran anses ändå inte vara en del av den
franska rättsordningen.14

Vi ska här lite närmare studera normskyddsläran i den tyska och
angloamerikanska rätten, eftersom det är här som den fått starkast fäste.
Normskyddsläran i svensk rätt har också sin förebild i den tyska
diskussionen, precis som Sverige tagit intryck av tysk rätt vad gäller
adekvansläran. Ett avsnitt kommer också att behandla våra nordiska
grannländer Danmark och Norge, där begränsningsproblemet behandlats på
ett delvis annorlunda sätt än i Sverige och andra metoder för
ansvarsbegränsningen framhållits.

                                                
11Hart och Honoré, Causation in the Law 2ed. 1985, s.103.
12Honoré, International Encyclopedia of Comparative Law, s.60.
13Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s.1020.
14Dufwa, a.a., s.1024f.



7\VN�UlWW

Ett stadgande i BGB, §823, har haft stor betydelse för normskyddslärans
utveckling i tysk rätt. Stadgandets första stycke lyder:

”Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich
verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verplichtet.”

§ 823 1 st. föreskriver alltså att skadestånd utgår vid intrång i särskild
rättighet, kallad 5HFKWVJXW� En begränsning uppnås genom  att endast dessa i
stadgandet uppräknade skadetyper, skyddade intressen, ersätts. Som
huvudregel får endast den direkt skadelidande, den direkte bäraren av ett
Rechtsgut, ersättning. En skadelidande tredje man åtnjuter i princip inget
skydd.15 Det andra stycket lyder:

Die gleiche Verplichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines
anderen bezweckendes Gesetz verstösst.

 Det innebär alltså att skadeståndsskyldighet kan åläggas endast den vars
handlande strider mot en särskild författningsföreskrift uppställd till skydd
för den skadelidande. Enligt förarbetena till BGB skulle man genom
tolkning av den överträdda lagregeln få fram vilka intressen som skyddades.
Ett slags normskyddslära, som hade stöd i förarbetena, utbildades i praxis
och doktrin avseende denna del av den tyska skadeståndsrätten. Detta
normskyddsresonemang föregrep den normskyddslära som kom att uppstå
senare inom ramen för den allmänna culparegeln.16

Vad gäller regeln i §823 1 st., som närmast motsvarar vår culparegel, så fick
inte normskyddstankar betydelse för begränsningen av ansvaret förrän på
50- talet. Från början vid BGB:s ikraftträdande var det här tänkt att den enda
begränsningen i skadeståndsansvaret skulle vara att skadan träffat ett
Rechtsgut och att personlig skuld hos skadevållaren i förhållande till skadan
på detta kunde fastställas. Kunde bara detta konstateras, så skulle alla följder
av handlandet ersättas. Detta kallades Alles- oder Nichts-Prinzip. En sådan
princip blev mycket sträng mot skadevållaren.17 Genom accepterandet av
adekvansläran i tysk rätt sökte man komma tillrätta med problemet med
ansvarets gräns. Adekvansläran blev utsatt för kritik. Den ansågs vara ett
otillräckligt verktyg för att avgränsa ersättningsbara skador. Alternativa läror
började att utvecklas.

Man brukar säga att det var Ernst Rabel som grundade en lära om skyddat
intresse i tysk rätt. Hans verk, 'DV�5HFKW�GHV�:DUHQNDXIV, utkom 1936.
Visserligen behandlar verket köprätten, men Rabel ansåg att läran han
förespråkade kunde användas även på den utomobligatoriska
skadeståndsrättens område.18 Inom köprättens område skulle man utgå ifrån
avtalets mening och syfte ( Sinn und Zweck) för att få svar på frågan för

                                                
15 Andersson, s.26f.
16 Andersson, s.36.
17 Andersson, s.28.
18 Rabel, Das Recht des Warenkaufs, s.496.



vilka skador den kontraktsbrytande parten skulle svara.19 Avtalet angav
förpliktelser och varje förpliktelse tjänade bestämda intressen. Bara skador
som drabbade dessa skyddade intressen skulle ersättas.20 Detsamma skulle
enligt Rabel gälla den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Man utgick här,
istället för från avtalet, från den skrivna eller oskrivna norm som grundade
skadeståndsansvaret, och sökte ändamålet med denna norm.21

Rabels arbete gjorde att normskyddsläran kom att uppmärksammas på
allvar. Men det var först genom Ernst von Caemmerers insatser som den
fick sitt genombrott i tysk rätt. 1956 utgav han sitt verk 'DV�3UREOHP�GHV
.DXVDO]XVDPPHQKDQJV�LP�3ULYDWUHFKW.22 von Caemmerer ansåg precis som
Rabel att läran skulle ha ett vidare tillämpningsområde än just bara vid
överträdelse av skyddsföreskrift i författning enligt §823 2 st.. Han
kritiserade domstolarnas sätt att gömma billighetsresonemang bakom
adekvansformuleringar.23

En kort tid efter det att von Caemmerers verk kommit ut, accepterade BGH
normskyddsläran även inom området för § 823 1st..24 Omständigheterna i
fallet var att en motorcykel hade kolliderat med en personbil. En
straffprocess inleddes mot de båda förarna. Motorcykelföraren friades och
krävde ersättning av bilföraren bland annat för sina försvarskostnader. BGH
konstaterade att adekvansläran inte alltid var ägnad att lösa problemet med
ansvarets gräns. Domstolen framhöll att den begränsning av ansvaret som
gällde för §823 2st. , d.v.s. att skadan skulle ligga inom det intresse som den
överträdda normen avsåg att skydda, skulle gälla även inom området för
§823 1st.25  I det här fallet ansåg domstolen att försvarskostnaderna var en
sådan följdskada som inte låg inom skyddsområdet. Faran att bli indragen i
en straffprocess var en sådan allmän risk som alla medborgare utsattes för.26

Man kan se att domstolen tagit intryck av von Caemmerers arbete.
Domstolsmotiveringen inleds med en hänvisning till hans verk.27

Normskyddsläran har inte undgått kritik i tysk doktrin. Inom området för
kontraktsrätten och §823 2st verkar dock enighet råda i doktrinen om att
läran bör tillämpas. När det gäller den allmänna culparegeln, §823 1st., är
lärans lämplighet mer omtvistad. Den har kritiserats bland annat för sin
vaghet. Förhållandet mellan normskyddsläran och adekvansläran har också
diskuterats. Delade meningar råder om den ersätter eller endast kompletterar

                                                
19 Rabel, a.a., s.495.
20 Rabel, a.a., s.496.
21 Rabel, a.a., s.497.
22 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 1019.
23 von Caemmerer, Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, s.18.
24 BGHZ 27,137 (1958).
25 Rättsfallsreferatet s.140.
26 Rättsfallsreferatet s.141.
27 Rättsfallsreferatet s.139.



adekvansbedömningen.28 Huber tillhör dem som helt vill ersätta
adekvansläran:

” Nach meiner Überzeugung besitzt die Adäquanzlehre neben der
Normzwecktheorie und Gefahrbereichstheorie weder ein denkbares Anwendungsfeld
noch eine theoretische Rechtfertigung.”��

�Lange har varit mer kritisk till en användning av läran över hela fältet. Han
anser att normskyddsläran inte ensam kan styra ansvarsavgränsningen.30

$QJORDPHULNDQVN�UlWW

Även i common law-länder förekommer resonemang som motsvarar en lära
om skyddat intresse. Denna lära har utformats för att lösa problemet med
vad man kallar UHPRWHQHVV�RI�GDPDJH (= ung. alltför avlägsna skador ). Man
talar om begränsningar med hänsyn till WKH�VFRSH�RI�WKH�UXOH�eller�WKH�VFRSH
RI�WKH�ULVN.

Både den engelska och den amerikanska skadeståndsrätten är uppdelad i
olika typer av WRUWV� Om man tar WKH�WRUW�RI�GHIDPDWLRQ ( = ung. förtal ) som
exempel, så ger det handlande som detta tort förbjuder (publication of a
defamatory statement) ledning i frågan om var gränsen för ansvaret bör gå.
Det är ofta möjligt att säga att ett speciellt tort syftar till att skydda en
särskild typ av skada. Det är alltså lättare att finna det skyddade intresset.31

Läran om det skyddade intresset synes på så sätt särskilt lämpad för det
angloamerikanska systemet. Läran har också fått ett starkt fäste i denna
rättskultur. Annorlunda förhåller det sig med WKH�WRUW�RI�QHJOLJHQFH. Det
förbjudna handlandet är vagt beskrivet: ”The breach by the defendant of a
legal duty to take care not to injure the plaintiff and cause him loss.”32 Här
får man mindre ledning i frågan om skyddsändamålet. Detta är väl snarast
jämförbart med det svenska culpaansvaret där de normer som detta ansvar
innehåller sällan är närmare preciserade och det därför finns mindre ledning
för att bestämma ändamålet med regeln.

I common law-länder gäller att man inte vid överträdelse av lagfäst regel
(EUHDFK�RI�VWDWXWRU\�GXW\) kan föra talan, om inte denna regel syftar till att
skydda den grupp av personer som den skadelidande tillhör från den aktuella
typen av skada.33 En liknande princip gäller ju som vi sett i den tyska rätten
enligt §823 2 st. BGB vid överträdelse av skyddsföreskrift i författning. Ett
klassiskt engelskt rättsfall , *RUULV�Y��6FRWW��, kan tjäna som exempel på
detta. Under en transport av får ombord på ett skepp spolades fåren

                                                
28 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 1019f.
29 Huber, JZ 1969, s.683.
30 Lange, JZ 1976, s.207.
31Honoré, International Encyclopedia of Comparative Law, s.61.
32 Definitionen hämtad från Shears och Stephenson, James´ Introduction to English Law,
s.315.
33 Hart och Honoré, Causation in the Law, s.275.
34 (1874) LR 9 Exch 125.



överbord. Fartygsägaren hade underlåtit att hålla djuren instängda i bur
under färden och därmed överträtt en föreskrift. Ägaren till fåren begärde
skadestånd av fartygsägaren. Denne friades dock, eftersom den lag som
krävde att fåren skulle placeras i burar avsåg att förhindra att smitta spreds
mellan djuren, ej att skydda från havets faror. Rättsfallet är gammalt, från
den senare delen av 1800-talet, och det visar att ändamålsaspekter beaktas
vid lagtolkningen. Lagtolkningsregeln kallas WKH�0LVFKLHI�5XOH�och går
tillbaka så långt som till ett rättsfall på 1500-talet, +H\GRQ¶V�&DVH��. Regeln
går ut på att man ska fastställa vilket negativt samhällsfenomen (PLVFKLHI)
som lagregeln avser att motverka. Faller inte skadan ”within the mischief of
the Act”, så ska den inte ersättas. För att fastställa vad denna mischief är, så
är det tillåtet att konsultera de organ som varit delaktiga i
lagstiftningsarbetet. Det är annars inte brukligt i engelsk rätt att använda sig
av lagförarbeten vid lagtolkningen.36

Ett berömt fall från den amerikanska rätten är 3DOVJUDI�Y��/RQJ�,VODQGV
5DLOURDG�&R��� En kvinna som stod på en perrong hade skadats när ett
föremål föll ner på henne på grund av en explosion i närheten.  Orsaken till
explosionen var att en man tappat ett paket med fyrverkeripjäser då han
blivit hjälpt av en järnvägstjänsteman att komma på tåget sedan det satt i
gång. Kvinnan som skadats av det nedfallande föremålet ansågs inte ha rätt
till skadestånd. I fallet var det inte fråga om en överträdelse av ”statute”,
utan vi befinner oss här inom området för common law. Enligt Harper och
James visar fallet att den skadelidande i varje enskilt fall måste styrka att
han tillhör den grupp av personer som skyddas av den överträdda regeln.
Skadevållarens ansvar utsträcks endast till de risker, vars sannolikhet gjort
hans beteende vårdslöst. En handling är vårdslös därför att den innebär en
otillbörlig risk i förhållande till en viss typ av skada. Ger man en liten pojke
en pistol är man vårdslös i förhållande till det fall då han råkar skada någon
eller något genom att ett skott går av, men inte i förhållande till det fall då
han tappar pistolen på någons fot. En pistol likaväl som ett annat föremål
med samma vikt och storlek skulle kunna orsaka en sådan skada. Resultatet
av ett sådant resonemang liknas av författarna vid det resultat som uppnås
genom att man vid överträdelser av ”statutes” begränsar ansvaret till vad
denna avsåg att skydda.38

Leon Green har givit ett viktigt bidrag till utvecklingen av en lära om
skyddat intresse i amerikansk rätt. Han bok, 5DWLRQDOH�RI�3UR[LPDWH�&DXVH,
kom ut redan 1927 och den betonar betydelsen av rättspolitiska
bedömningar för ansvarsavgränsningen. Man kan se att Rabel i 'DV�5HFKW
GHV�:DUHQNDXIV, som kom ut ett par år senare, tagit intryck av Greens verk
och angloamerikansk rätt i övrigt, speciellt kontraktsrätten. Rabel finner att
läran om skyddat intresse så som den utvecklats i angloamerikansk
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36 Shears och Stephenson, James’ Introduction to English Law, s.11f.
37 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928).
38 Harper och James, The Law of Torts vol.II, s.1019ff.



kontraktsrätt kan tjäna som en mycket användbar princip som kan tillämpas
även utanför kontraktsförhållanden.39

Green var skeptisk till att lösa problemet med ansvarets gräns med hjälp av
kausalitetsbedömningar. Han ansåg att syftet med hans metod var

” to make the process rational - understandable - to strip it of hocus- pocus - to free
our legal thought from the slavery of mocking phrases which defy analysis because
they are empty”��.

Man kan här se en kritik mot domstolarnas sätt att lösa problemet genom att
hänvisa till termer som SUR[LPDWH�FDXVH. Både inom kontraktsrätten och
inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten dras gränsen mellan ”remote
damage” och ”proximate damage” traditionellt genom ett slags
förutsebarhetstest.41 Man kan känna igen kritiken om att domstolarna skulle
gömma rättspolitiska frågeställningar bakom tomma förutsebarhets- och
adekvansformuleringar från den tyska diskussionen.

'DQVN�RFK�QRUVN�UlWW

Det framstår som om normskyddsresonemangen i dansk och norsk rätt inte
har fått samma betydelse som i Sverige. De har i vart fall inte på samma sätt
som i Sverige behandlats fristående, som en egen begränsningslära, där man
med utgångspunkt i den överträdda handlingsnormens ändamål bestämmer
skyddsomfånget. Under utvecklingen av den traditionella adekvansläran,
som endast ser till förutsebarheten och sannolikheten för skada, har dock
skyddsändamålsaspekter kommit in i bedömningen.

Historisk betydelse för begränsningsfrågan i dansk och norsk rätt har den
s.k. QRUGLVND�UlWWVVWULGLJKHWVOlUDQ, som i Danmark utvecklades av Carl
Goos och i Norge av Bernhard Getz runt 1870. Läran riktade in sig på en
undersökning av handlingen och dess egenskaper och sökte de kriterier som
gjorde en handling otillåten enligt rättsordningen. Karaktäristiskt för
rättsstridighetsläran är att en avvägning görs mellan handlingens farlighet
(möjliga skadans storlek och sannolikheten för dess inträdande) och nyttan
av handlingens företagande. Man var noga med att skilja denna objektiva
sida av prövningen från det subjektiva kravet på vetskap hos den handlande
om de förhållanden som gjorde handlingen rättsstridig.42

Ansvarsbegränsningen blev en fråga huruvida den rättsstridiga handlingen
förverkligats i skadan genom de egenskaper som man bedömt vara farliga.
Det var alltså krav på förbindelse med det olovliga i handlingen.43

Under inflytande av tysk rätt fick adekvansläran fäste i den danska och
norska rätten. Adekvanssynpunkterna kom dock att ingå som en del av
                                                
39 Rabel, Das Recht des Warenkaufs, s.496.
40 Green, Rationale of Proximate Cause, s.199.
41 Shears och Stephenson, James´ Introduction to English Law,  s.274f och 345f.
42 Peczenik, Causes and Damages, s.297f och Andersson, s.67ff.
43 Andersson, s.72.



rättsstridighetsläran.44 Viding Kruse beskriver förhållandet mellan
adekvansläran och rättsstridighetsläran ungefär på så sätt att en växelverkan
mellan begreppen kom till stånd eftersom de båda innehöll likartade
synpunkter.45

I dansk rätt kan man finna en tradition som låter adekvansprövningen
innefatta en bedömning av huruvida skadan ska anses vara orsakad av de
farliga egenskaperna hos handlingen, en begränsning vars motsvarighet man
också kan finna inom rättsstridighetsläran. Detta motsvarar i själva verket en
prövning av vad den överträdda handlingsnormen avser att skydda. Vad är
anledningen till att den aktuella handlingsnormen ställts upp av
domstolen?46  Den främste företrädaren för en sådan inriktning måste anses
vara Anders Viding Kruse. Han finner att adekvansen ska omfatta alla
skador som står i förbindelse med handlingens farliga egenskaper. Han ser
alltså inte adekvansen som en fråga om påräknelighet. Även icke
påräkneliga skador kan vara adekvata. Denna adekvansbedömning kommer
in efter att man vid culpabedömningen avgjort om den handlande insett att
handlingen innebar fara för skador i allmänhet.47 Resonemang om krav på
sådant "farosamband" återfinner man även hos Ussing48 och Sindballe49.
Ussing anser detta krav vara en del av adekvansläran, utöver kravet på
påräknelighet, medan Sindballe inte anser det ligga inom ramen för
adekvansprövningen.

I norsk rätt finner man i adekvanskritiken tendenser till att man föredrar att
ansvarsgränsen fastställs genom att man beaktar rimligheten och skäligheten
i det enskilda fallet. En viktig företrädare för en sådan syn är Kristen
Andersen. Andersens kritik av adekvansläran grundar sig på dess
"elasticitet",  i vilken han inte, som många andra, ser någon fördel. I sin
undersökning av norsk rättspraxis har han funnit att skadans påräknelighet i
verkligheten inte alltid är den utslagsgivande faktorn. Adekvansbegreppet
tar förutom orsakssammanhangets påräknelighet sikte på skuldmomentet
och skadans ekonomiska omfång. 50 Genom att hänvisa till bristande
adekvans kommer det inte fram vad som styr domstolens värdering i

                                                
44 Jfr härvid avsnitt 6.1 om förhållandena i Sverige, där rättstridighetsläran inte accepterats
som en del av skadeståndsrätten.
45 Viding Kruse, TfR 1951, s.351.
46 Jfr avsnitt 8.1.2 om den svenska diskussionen där adekvansläran ibland sägs innehålla ett
krav på att skadan ska ligga " i farans riktning".
47 Viding Kruse, TfR 1951, s.382 och 393.
48 Se Ussing, Erstatningsret, s.150.
49 Se Sindballe, UfR B, s.257.
50 Ett exempel på att domstolen förankrar sin ståndpunkt i en skuldvärdering är enligt
Andersen NRt 1960 s.357, där modern till en pojke blivit chockskadad då hon fått se sin
son hämtas upp död från en bil, som kört utför en kaj. Grov vårdslöshet förelåg på
skadevållarens sida, och på grund av detta utsträckte domstolen ansvarsgränsen utöver vad
som kunde anses påräkneligt. Skadans ekonomiska omfång har enligt Andersen fått påverka
gränsen för ansvaret i NRt 1955 s.1132 där en person i ett "tipparbolag" glömt att lämna in
tipskupongen och det senare visade sig att denna skulle gett vinst. Se Andersen,
Skadeförvoldelse og erstatning, s.64f.



begränsningsfrågan. Andersen föredrar således att domstolen öppet
redovisar sina skäl.51

Som ovan antytts har i Norden en lära om skyddat intresse främst kommit
att diskuteras i Sverige. Jag finner inte att man i Danmark eller Norge klart
uttryckt någon allmängiltig grundsats enligt vilken en begränsning sker med
hänsyn till den överträdda regelns ändamål. I samband med särskilda
spörsmål, som man inte anser vara möjliga att lösa med tillämpning av
adekvansläran, förekommer emellertid resonemang om "erstatningsretligt
beskyttede interesser" (Viding Kruse),  "hvilke personer værnes ved
erstatningsreglerne" (Ussing) och "culpaansvaret og de skadade interesser"
(Andersen).52

Viding Kruse anses av Dufwa vara en av de främsta företrädarna i Norden
för en lära om skyddat intresse och då inom området för tredjemansskador
och chockskador.53 I en artikel, (UVWDWQLQJVDQVYDUHWV�JUæQVHU54, ställer han
sig frågan i vilken omfattning en person som lider s.k. indirekt skada
åtnjuter skydd. I dansk liksom svensk rätt blir sådana krav ofta avvisade.
Viding Kruse anser att domstolarna inte ger en tillräcklig förklaring till
varför tredje mans krav på ersättning avvisas. Som ett typiskt exempel anges
U 1940.117. Ett fartyg hade kört på en bro, och denna behövde repareras.
Detta fick till följd att ett annat fartygs genomfart fördröjdes och på grund av
detta krävde man ersättning. Kravet avvisades med en enkel hänvisning till
att kärandens intresse att passera genom bron inte var av sådan direkt art att
det skulle föranleda ersättningsansvar för svaranden. Jämförelse görs med
ett engelskt rättsfall, Spartan Steel and Alloys Ltd. v. Martin & Co. Ltd55.,
där en tredjemansskada uppkommit i form av förmögenhetsförlust på grund
av driftstopp som orsakats då en elkabel som tillhörde ett elverk skadats.
Viding Kruse pekar på att det sätt på vilket man i engelsk rätt argumenterar i
sådana fall skiljer sig från det danska. Lord Denning uttrycker i fallet att
man ska se det som "a matter of policy" med beaktande av de särskilda
förhållandena i det aktuella fallet om förmögenhetsskador ska ersättas eller
ej.56 De engelska domarna ger mer ingående förklaringar till varför de fattat
ett visst beslut. Viding Kruse är klart positiv till ett sådant sätt att
argumentera. Han finner att man i varje enskilt fall måste fråga sig om det

                                                
51 Andersen, Skadeforvoldelse og erstatning, s.63 och 68 och TfR 1941 s.316f.
52 Ussing tar i ett kapitel av sin bok (UVWDWQLQJVUHW upp frågan om vilka personer som
skyddas i skadeståndsrätten. Det som behandlas här är i vilka situationer en tredje man kan
kräva ersättning vid person- eller sakskada. Se Erstatningsret, s.153ff. Också Andersen
behandlar frågan om under vilka omständigheter culparegeln ger skydd för en tredje man.
Enligt Andersen inträder culpaansvar gentemot tredje man då man med hänsyn till
orsakssammanhangets närhet och påräknelighet och omständigheterna i övrigt finner det
rimligt. Se Skadeforvoldelse og erstatning, s.137

53 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 1026.
54 Viding Kruse, Festskrift till Hellner, s.787ff.
55 (1973) 1QB 27(C.A.).
56 Jfr med domsmotiveringen i det engelska Dutton-fallet avsnitt 6.3.4.



beslut man tagit avseende ansvarsfrågan kan anses innebära den mest
"riktiga" och "rationella" riskplaceringen.57 Liknande resonemang under
rubriken "De erstatningsretligt beskyttede interesser" för Viding Kruse i
samband med chockskador, där han pekar på de skäl som i själva verket styr
domstolarna i deras avgöranden.58

                                                
57 Viding Kruse, Festskrift till Hellner, s.798.
58 Viding Kruse, Erstatningsretten, s.362ff.
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Andersson redogör i kapitlen 3 och 4 i sin avhandling för frågan om
skadeståndsansvarets gräns i ett historiskt perspektiv. Före adekvanslärans
genombrott behandlades skadeståndsansvarets gräns inte som ett
självständigt problem. När skuldtanken  under 1800-talet vann erkännande i
den nordiska rätten, kom gränsdragningen till att börja med att behandlas i
samband med denna frågeställning. Skador som inte stod i något
sammanhang med det olovliga i handlingen skulle inte ersättas. En sådan
skada kunde inte tillräknas den handlande såsom av honom vållad, även om
skadan inte skulle ha uppstått om han inte företagit handlingen.59

Först i och med adekvanslärans genomslag så behandlades
gränsdragningsproblemet som en självständig frågeställning. Andersson
uttrycker det så att problemet nu hade fått en rubrik: ”Adekvans” eller
”adekvat kausalitet”.60 Strahl har framhållit sambandet mellan problemets
uppmärksammande och  teknikens utveckling. Vid tiden för adekvanslärans
genombrott hade fabriker och kommunikationsmedel  börjat utvecklas,
vilket bidrog till att i högre grad än förut en till synes helt obetydlig handling
kunde få mycket långtgående och oväntade följder. Detta gav upphov till en
diskussion om att orsaksförhållandet måste vara av en viss kvalitet för att
skadestånd skulle kunna bli aktuellt.61  Adekvansläran grundades i Tyskland
under senare delen av 1800-talet och dess upphovsman anses vara den tyske
filosofen Johannes von Kries��Läran vann ganska snart stark anslutning i
Tyskland. I början av 1900-talet var den svenska rätten, som den nordiska
rätten i övrigt, starkt påverkad av den tyska och runt 1920 hade
adekvansläran en definitiv plats i den nordiska skadeståndsrätten.62 Stor
betydelse för lärans utformning i nordisk rätt hade den norske författaren
Fredrik Stang��Vid tillämpning av denna av Andersson kallade  ”klassiska”
adekvanslära görs en undersökning som inriktas på en sannolikhetsprövning.
Sambandet mellan handling och skada ska vara av en viss beskaffenhet. Det
krävs att det genom handlingen uppstått en viss ökning av risken för den
aktuella skadan. Skadan ska ha framstått som en beräknelig och i viss mån
typisk följd av handlingen.63

                                                
59 Andersson, s.63.
60 Andersson,  s.75.
61 Strahl, Festskrift till Karlgren, s.325.
62 Andersson, s.87.
63 Andersson, s.95.



Adekvansläran har i Sverige precis som i Tyskland fått utstå kritik. Läran
har av många ansetts ge ett otillräckligt besked om hur ansvaret ska
begränsas. Adekvansläran är så flexibel att resultaten blir osäkra. Ivar Strahl
har kritiserat läran just på denna grund. Han framhåller att vagheten hos
adekvansläran beror på den osäkra karaktären av sannolikhetsbedömningar.
Visserligen kan enligt Strahl en effekt te sig så osannolik att det inte går för
sig att kalla den adekvat: ”Men inom vida gränser är det möjligt att, allt efter
den utgång målet anses böra få, bejaka eller förneka adekvans.”64

Adekvanskritiken förde med sig en diskussion om nya lösningar på
problemet med ansvarets gräns. Den nordiska rättstridighetsläran hade aldrig
fått något fäste i den svenska skadeståndsrätten. Andersson har härvid
framhållit att den friare synen på adekvansläran, som vi sett har växt fram i
dansk och norsk rätt, skulle kunna ha ett samband med att dess
frågeställning tagits upp inom ramen för rättsstridighetsläran. En
motsvarande hållning inom adekvanslärans ram var kanske i avsaknad av en
sådan tradition inte möjlig i Sverige. Avvikelser från adekvansläran måste
istället formuleras i en alternativlära.65

Normskyddsläran kom så småningom att framföras som ett alternativ till,
eller kanske snarare som ett komplement till, adekvansläran. Den egentliga
diskussionen om skyddsändamål och skyddade intressen, d.v.s. den
diskussion där ändamålet med en regel blev ett instrument för att begränsa
ansvaret, tog i Sverige sin början runt 1960.66 Även tidigare hade dock
ändamålsresonemang förts inom skadeståndsrätten, men
ändamålssynpunkter har då inte framförts i syfte att begränsa
skadeståndsansvaret.67 Man kan se det tidsmässiga sambandet med den
tyska diskussionen, där normskyddsläran genom von Caemmerers insatser
slagit igenom under slutet av 50-talet. Normskyddsresonemang kom att
föras i doktrin och i förarbetena till skadeståndslagen.

/DJI|UDUEHWHQDV�LQVWlOOQLQJ

Motiven till skadeståndslagen ger ett visst stöd för en tillämpning av en
princip om skyddat intresse för att begränsa skadeståndsansvaret. Principen
behandlades främst i samband med det allmännas skadeståndsansvar.
Anledningen till detta var att behovet av begränsning av
skadeståndsansvaret var särskilt stort inom detta område. Tidigare hade det
funnits en naturlig begränsning i ansvaret genom att endast ämbetsbrott
kunde föranleda skadeståndsskyldighet. Skadestånd kunde krävas endast av
den offentliga funktionären själv. Nu infördes ett ansvar för hans offentliga
arbetsgivare, ett ansvar som också innefattade ren förmögenhetsskada.
Principen om skyddat intresse har, enligt vad som anses, sitt främsta
tillämpningsområde just vad gäller denna typ av skada. Inom området för
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avsnitt 6.4.



det allmännas ansvar syftade också många regler till att endast skydda det
allmännas intresse. För en begränsning kunde vidare åberopas att det
allmänna drev sin verksamhet utan vinstsyfte och till allas bästa.  Det
betonades dock att principen om skyddat intresse var en grundsats av
generell räckvidd och att den därmed gällde även utanför området för det
allmännas ansvar.68

Kommittén angående det allmännas skadeståndsansvar föreslog i
betänkandet SOU 1958:43, 6NDGHVWnQG�L�RIIHQWOLJ�YHUNVDPKHW, varpå den
nuvarande skadeståndslagens regler härom bygger, ett generellt
skadeståndsansvar för det allmänna i anledning av fel och försummelse vid
myndighetsutövning. Under rubriken .UHWVHQ�DY�VN\GGDGH�LQWUHVVHQ
resonerades om begränsning av ansvaret utifrån vad den överträdda normen
avsåg att skydda. Kommittén framhöll att en överträdd bestämmelse inte
alltid var avsedd att tillgodose enskildas skydd, utan att den ibland var
avsedd att, enbart eller i vart fall övervägande, skydda ett rent
offentligrättsligt intresse. Som exempel angav man det fall då militär
personal brutit mot en föreskrift om tystnadsplikt. Om nu en enskild person
skulle ha ett intresse av att uppgiften i fråga inte röjdes, så skulle det inte
vara självklart att det allmänna skulle bli skadeståndsskyldigt gentemot
honom. Som skiljelinje för de skyddade intressena valde man alltså
distinktionen HQVNLOW�contra RIIHQWOLJW�LQWUHVVH. Kommittén jämförde med de
bedömningar som gjordes vid ordningsförseelser eller då någon överträtt en
intern föreskrift. En kränkning av ett straffbud eller överträdelse av en intern
föreskrift behövde inte nödvändigtvis medföra skadeståndsansvar. Även här
såg man på vad regeln i fråga avser att skydda för att bestämma
ansvarsgränsen.69

Enligt Kommittén var dock sådana fall, då de icke skyddade intressena klart
kunde urskiljas, inte särskilt vanliga. Det befarades att domstolarna skulle
presumera att även enskildas intressen skyddades av den överträdda normen.
En viss försiktighet ansågs dock motiverad. Man måste ta i beaktande om
den överträdda normen verkligen avsåg att skydda enskilda intressenter.
Utan stöd i lag skulle det emellertid bli svårt för det allmänna att hävda
ansvarsfrihet. Kommittén ansåg att några närmare riktlinjer för hur
bestämningen av ansvarets gräns skulle göras inte kunde ges i lag. Det var
en sak som måste avgöras i rättstillämpningen från fall till fall. Kommittén
föreslog därför att man skulle införa det som senare skulle kallas
standardregeln för att göra det möjligt för domstolarna att genomföra den
nödvändiga ansvarsbegränsningen på ett lämpligt sätt. Som en särskild
förutsättning för ansvar på grund av fel eller försummelse angavs, att de
krav blivit åsidosatta som i förhållande till den skadelidande ”skäligen
kunde ställas på verksamhetens utövning” (4§ i förslaget). 70 Principen om
skyddat intresse skulle enligt Kommittén också komma till uttryck i
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förslagets 5§ genom att skadeståndsansvaret vid kontrollverksamhet skulle
vara inskränkt i förhållande till allmänheten. Slutligen övervägde
Kommittén att beträffande verksamhet som går ut på handläggning av mål
och ärenden ta upp en regel av samma typ som den som föreslagits i 5§.
Förvaltningsbeslut kunde få långtgående verkningar. Kommittén diskuterade
att anknyta rätten till skadestånd till den förvaltningsrättsliga besvärsrätten.
Endast den som i egenskap av sakägare ägt föra talan i målet eller ärendet
skulle ha rätt till skadestånd. Kommittén avstod emellertid från att förorda
en sådan lagbestämmelse. Samma resultat skulle kunna uppnås med den
föreslagna standardregeln.71

I Prop. 1972:5 diskuterades principen om skyddat intresse inte bara i
samband med det allmännas ansvar. Under rubriken 6NDGHVWnQG�Sn�JUXQG�DY
HJHW�YnOODQGH framhölls att det�ansågs vara en erkänd grundsats i svensk
skadeståndsrätt att skadan skulle ha drabbat ett intresse som skyddades av
den överträdda regeln.72 En begränsning med hänsyn till handlingsnormens
skyddsomfång diskuterades främst avseende de rena förmögenhetsskadorna.
Culparegelns handlingsnormer skulle nämligen ge ett obetingat skydd för
person- och sakskador. Ren förmögenhetsskada i svensk rätt ersätts endast i
undantagsfall, som då den skadevållande handlingen utgör ett brott eller då
ersättningsskyldigheten kan grundas på speciallagstiftning. Det ansågs
därför endast vara i sådana fall som principen om skyddat intresse skulle få
praktisk betydelse för begränsningen av ansvaret.73

Angående det allmännas ansvar ansåg departementschefen att de
skadeståndsberättigades krets inte kunde begränsas genom standardregeln.
Denna tog sikte på en bedömning av det förfaringssätt som orsakat skadan.
Det var en bedömning besläktad med culpabedömningen och den var skild
från frågan om vem som tillhörde den ersättningsberättigade kretsen.74

Departementschefen fann att Kommittén ”ansett försiktigheten bjuda att
grundsatsen om skadeståndets begränsning till skyddade intressen på
förevarande område kommer till uttryck i lagtexten”.75 Han hade inga
erinringar i sak när det gällde den förordade begränsningen av kretsen
ersättningsberättigade. Han ifrågasatte dock behovet av och lämpligheten i
att principen om skyddade intressen lagreglerades.76 Det betonades att
principen var tillämplig inom hela skadeståndsrätten. Även om det inom
området för det allmännas ansvar kunde vara särskilt svårt att bestämma
gränsen för ansvaret, så skulle den svårigheten inte avhjälpas genom en
lagregel som inte i sak sade något annat än just detta att ersättning bara utgår
om skada uppstått på skyddat intresse. En lagreglering skulle alltså inte fylla
någon viktigare funktion. En särregel för den offentliga
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myndighetsutövningen ansågs också kunna leda till oberättigade motsatsslut
i fråga om rättsläget utanför detta område.77 Den närmare utformningen av
principen ansågs böra överlämnas till domstolarna. Några konkreta
anvisningar för hur de skyddade intressena skulle identifieras i enskilda fall
kunde inte ges. Liksom Kommittén hänvisade departementschefen
emellertid till reglerna om vem som kunde föra talan om ett beslut. Dessa
kunde ge viss ledning i frågan om vem som var berättigad till skadestånd.78

6DPPDQIDWWQLQJVYLV kan följande sägas: Trots att man i motiven betonar att
principen om skyddat intresse ska tillämpas på allt ersättningsansvar enligt
culparegeln, så ger man den ändå ett begränsat tillämpningsområde.
Principen anses vara ägnad att begränsa ansvaret för rena
förmögenhetsskador. Person- och sakskador skulle åtnjuta ett närmast
obetingat skydd. Frågan är om man heller inte avsett att begränsning i
enlighet med principen ska kunna ske i förhållande till de ekonomiska
förluster som kan drabba den skadelidande på grund av att han lidit person-
eller sakskada. Det framgår i vart fall inte klart av motiven. De enda
exempel som ges där principen kan få praktisk betydelse är fall där det rör
sig om ren förmögenhetsskada. Det är förståeligt att man är mindre benägen
att med hjälp av normskyddsresonemang begränsa ansvaret för fysiska
skador. Frågan är varför man i motiven tycks göra skillnad mellan olika
ekonomiska skador, d.v.s. mellan ren förmögenhetsskada och ekonomiska
följdskador till person- eller sakskada.

Det ställs inte som krav för grundsatsens tillämplighet att den överträdda
normen ska vara lagfäst. Som vi sett i den tyska och angloamerikanska
diskussionen verkar det som om man där gjort skillnad på om regeln varit
lagfäst eller inte och att det varit klarare att principen skulle tillämpas i fall
då en lagfäst regel överträtts.79

Någon lagreglering av principen föreslogs alltså inte i propositionen, vare
sig inom området för myndighetsutövning eller för skadeståndsrätten som
helhet. Principens närmare utformning skulle överlämnas till domstolarna.
Det ligger ju också i principens natur att konkreta anvisningar i lag om hur
enskilda fall ska lösas inte kan ges. Det går inte att genom lagtext klarlägga
var gränsen för ansvaret ska gå i alla de skiftande fall som kan ge upphov till
skadestånd enligt culparegeln. Hur principen ska tillämpas måste avgöras i
det enskilda fallet. Rättspraxis på området är emellertid som vi ska se så
sparsam att den inte ger mycket ledning i frågan. Den enda närmare
anvisning om begränsning av ansvaret som lagmotiven nämner gäller skada
genom oriktiga beslut av myndighet, där besvärsreglerna ansågs kunna ge
viss ledning. Rörande annat skadegörande handlande av myndighet är
förarbetena mer kortfattade och ger inga klara besked.
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angloamerikansk rätt Saxén, Adekvans och skada, s. 28.
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I detta avsnitt har jag valt ta upp rättsfall där normskyddsläran blivit
uttryckligt använd: NJA 1982 s.307 (mäklarbanken) och NJA 1991 s.138
(bilbesiktningsfallet). Även i NJA 1984 s.340 I-III (byggnadslovsfallen) var
läran aktuell åtminstone som invändning från de svarande. Genom ett
yttrande i NJA 1976 s.458 (cykelpumpsfallet) har JustR Nordenson explicit
tillämpat en princip om skyddat intresse. Även om majoriteten i HD i fallet
förde resonemang av annat slag, så har Hellner framhållit att
normskyddsläran genom detta yttrande fått sitt definitiva erkännande i
svensk rättspraxis.80

Normskyddsläran har alltså endast ett fåtal gånger kommit till klart uttryck i
rättspraxis. En annan sak är att det går att peka på flera rättsfall utöver dessa,
där begränsning i skadeståndsansvaret gjorts, och detta resultat är väl
förenligt med en princip om skyddat intresse. Hellner tar under rubriken
1RUPVN\GGVOlUDQ���i sin bok 6NDGHVWnQGVUlWW�upp fallet NJA 1959 s.552.
Här hade en bil som tillhörde en åkerirörelse skadats. Innehavaren var
berättigad till ersättning för bilen och yrkade också ersättning för löner till
personal som inte kunnat sysselsättas under den tid som bilen varit på
reparation. Det invändes att han kunnat permittera personalen under denna
tid. Innehavaren av åkerirörelsen genmälde att han i så fall hade riskerat att
personalen lämnade företaget. HD ansåg att han inte skulle få ersättning för
förlusten då det inte ansågs föreligga sådant samband mellan skadan på
bilen och kostnaden. Hellner finner här att även om formuleringen tyder på
en adekvansbedömning, så är det klart att begränsningen är baserad på en
rättspolitisk bedömning enligt vilken förluster av detta slag inte bör ersättas.
Detta är ett av flera fall då bedömningen alltså är förenlig med
normskyddsläran, även om HD förmodligen inte ansett sig tillämpa den.   

1-$������V�����&\NHOSXPSVIDOOHW

I detta rättsfall tillämpade Justitierådet Nordenson en princip om skyddat
intresse i ett särskilt yttrande. En cykelpump hade gjorts om till en
korkbössa. Ägaren till pumpen, nioårige A, lånade ut den till sexårige B. När
B lekte med pumpen, fastnade korken. B bad en annan nioårig pojke, C,  om
hjälp för att få loss korken. Vid dennes försök att göra detta träffades B i
ögat, då korken sköts ur pumpen. B fick till följd av detta en kraftig
synnedsättning. Skadeståndstalan fördes mot A och dennes fader, som tillåtit
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honom att leka med pumpen. Majoriteten i HD, liksom TR och HovR,
ogillade skadeståndstalan. Pumpen kunde inte betraktas som en så farlig
leksak, att yngre barn borde förhindras att inneha eller leka med den. Det var
nödvändigt för barns sunda utveckling att de då och då tilläts att ägna sig åt
lekar som inte var helt riskfria. A:s fader kunde inte anses culpös trots att
han inte förbjudit A att leka med den. Det ansågs inte heller vårdslöst av A
att låta den tre år yngre B låna pumpen.  Två ledamöter fann dock att A varit
oaktsam när han överlämnat pumpen till B. En sexåring hade inte samma
insikter och omdöme som en nioåring. Det förelåg en beaktansvärd risk för
att pumpen skulle orsaka någon form av olyckshändelse om den lämnades
till B. En av dissidenterna  ville bifalla skadeståndstalan. Den andre, som var
Nordenson, kom till samma domslut som majoriteten men ville ogilla talan
på en annan grund. Han fann att det förelåg adekvat kausalitet mellan skadan
och A:s handlande. Händelseförloppet var inte osannolikt eller
opåräkneligt.82 Som ytterligare  förutsättning för ansvar gällde dock att
handlandet inneburit ett förverkligande av någon av de speciella risker, vilka
föranlett att handlandet bedömts som vållande. Frågan var vilka risker som
var särskilt förbundna med eller ökades genom att pumpen lämnades till den
endast sexårige B. I detta fall förverkligades enligt Nordenson inte några av
de risker som var speciellt förknippade med eller framträdande vid A:s
handhavande av pumpen. 83

Rättsfallet rör ansvar enligt en icke lagfäst handlingsregel. Nordenson
framhöll att även om principen om skyddat intresse i praktiken fick störst
betydelse vid överträdelser av författningsföreskrifter, så fick man inte dra
slutsatsen att något motsvarande problem inte uppstod vid överträdelse av
de aktsamhetsnormer som domstolarna utan stöd av skriven lag tillämpade i
skadeståndsmål.84 Diskussionen om skyddade intressen anknyter ofta till
just överträdelser av författningsföreskrifter. Principen har ofta ansetts
särskilt lämpad som begränsningsmetod inom detta område, då det anses
lättare att i dessa fall fastställa ändamålet med den regel som överträtts.
Principens användbarhet har ansetts beroende av hur lätt det är att fastställa
syftet med normen.85 Cykelpumpsfallet är väl också ett bra exempel då
normskyddsläran kan vara ett användbart hjälpmedel för att begränsa
ansvaret, då det här är tämligen lätt att konstatera att skadan låg utanför
skyddsområdet. Det är ganska klart att handlingsnormen ”lämna inte till
korkbössor ändrade cykelpumpar till 6-åriga barn” inte är uppställd för att
förebygga den i fallet förverkligade risken. Det var när C innehade pumpen
som olyckan inträffade. Om däremot B själv skadat sig själv eller annan, så
hade detta legat inom handlingsnormens skyddsomfång. Det är emellertid
inte alltid så lätt som i cykelpumpsfallet att fastställa vad handlingsnormen
avser att skydda. Dufwa har föreställt sig den situationen att C varit sex år
och har då frågat sig om A skulle bli skadeståndsskyldig blott för att C varit

                                                
82 NJA 1976 s.458,  s.463.
83 NJA 1976 s.458,  s.464.
84 NJA 1976 s.458, s.465.
85 Honoré, International Encyclopedia of Comparative Law, s.61.



tre år yngre.  Dufwa har också frågat sig om A skulle gå fri även om han
glömt pumpen under omständigheter som varit synnerligen ursäktande och
att pumpen kommit i händerna på den sexårige B och som genom pumpen
skadat sig själv och andra.86 Genom att ändra omständigheterna i fallet något
så ser man alltså att det blir svårare att tillämpa en princip om skyddat
intresse.

I propositionen framhöll man som vi sett att principen om skyddade
intressen sällan tillämpas ifråga om person- eller sakskada.87 I
cykelpumpsfallet var ju det just fråga om personskada. Nordenson
förtydligar dock i sitt yttrande att handlingsnormens skyddsomfång inte
uteslutande bestäms av skadans art utan är beroende av samtliga de
omständigheter under vilka skadan har uppkommit, d.v.s. skadan ska
innebära ett realiserande av de risker som föranlett att handlingen ansetts
culpös.88 Detta ger principen ett tillämpningsområde som är vidare än vad
propositionen ger sken av att den har.

Fallet kan utgöra ett exempel på hur man kan komma till samma resultat
genom en culpabedömning som genom en tillämpning av principen om
skyddat intresse. Begränsning i enlighet med handlingsnormens
skyddsomfång kan göras inom ramen för culpabedömningen. Detta har
också förordats av Dufwa, som riktat kritik mot principen om skyddat
intresse.89 Bedömningarna är onekligen besläktade. Som man kan se i fallet,
innehåller båda i viss mån riskbedömningar. Nordenson framhåller dock
vikten av att hålla isär bedömningarna.90 Culpa rör bedömningen av om en
handling är så pass riskabel för omvärlden att den bör medföra ansvar.
Däremot förhåller det sig så att resonemang kring skyddat intresse rör frågan
om de speciella risker som föranlett att handlandet ansetts culpöst
förverkligats. Detta resonemang avgör vilka följder av det culpösa
handlandet som ska ersättas. Om man på så sätt delar upp frågeställningen
”är och förblir” A:s åtgärd att lämna pumpen till B culpös, oberoende av det
senare faktiska händelseförloppet.91

Tre andra rättsfall där normskyddsläran kommit till uttryck rör skadeståndet
för stat och kommun vid myndighetsutövning. Det är också, som vi sett,
särskilt inom detta område som den diskuterats i förarbetena.

1-$������V�����0lNODUEDQNHQ

I detta fall förekom en invändning från statens sida om skyddat intresse, men
denna godtogs inte av domstolen. Ett mäklarföretag hade ändrat sin firma så
att den kom att innehålla ordet ”Mäklarbanken”. Firman registrerades av

                                                
86 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s.1029.
87 Prop. 1972:5, s.159.
88 NJA 1976 s.458, s.468.
89 Dufwa, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, s.192.
90 NJA 1976 s.458, s.466.
91 NJA 1976 s.458, s.468.



Patent- och Registreringsverket, trots att det var förbjudet enligt
bankrörelselagen som föreskrev att endast banker fick ha ordet bank i sin
firma. Efter ungefär ett halvår förbjöds mäklarföretaget av
marknadsdomstolen att använda en sådan firma. Företaget införde då istället
ordet ”Mäklarpoolen” och ådrog sig därmed kostnader. Mäklarpoolen
krävde skadestånd av staten. Patent- och registreringsverket hade enligt
bolaget gjort sig skyldigt till felaktig myndighetsutövning. Staten vitsordade
att verket gjort sig skyldigt till fel eller försummelse i sin
myndighetsutövning, men att den felaktiga registreringen inte kunde anses
ha drabbat ett intresse som skyddades av de normer som överträtts vid
registreringen. HovR anförde, och HD anslöt sig till ståndpunkten, att det
mot bakgrund av uttalandena i förarbetena var helt klart att kretsen av de
skadelidande skulle begränsas på så sätt, att rätt till ersättning endast förelåg
om skada drabbat ett intresse som skyddades av den överträdda normen.92

Bestämmelsen i bankrörelselagen hade till syfte att förhindra att allmänheten
vilseleddes beträffande verksamhetens art. Patent- och Registreringsverkets
prövning måste emellertid sträcka sig därhän att en registreringssökande -
såvitt möjligt - genom registreringen tillförsäkrades en rätt som inte med fog
kunde angripas.93

Fallet är intressant på det viset att det rör frågan om principens tillämplighet
mellan sökanden och myndigheten, då myndigheten meddelat ett felaktigt
beslut. Syftar normen att ge ett skydd för den direkta parten i ärenden, d.v.s.
mäklarföretaget? Annars har väl principens betydelse vid felaktigt beslut i
myndighetsutövning diskuterats mest som ett instrument för att begränsa
den stora krets av tredje män (annan än parterna) som kan orsakas skada av
sådana beslut.94 I fallet förs inte heller den vanliga diskussionen om den
överträdda normen överhuvudtaget skyddar enskilda intressen, vilket är
fallet i de två följande rättsfallen. Det uttrycks klart i domsmotiveringen att
syftet med bestämmelsen är att förhindra att allmänheten vilseleds
beträffande verksamhetens art. En tillämpning av principen skulle alltså
innebära att en vilseledd tredje man skulle kunna få ersättning.

Skyddsområdet är mycket vidsträckt i fallet. Dufwa menar att det visar på
de problem som kan uppstå vid tillämpningen av principen. Den ger inte
alltid ett lämpligt resultat. Dufwa anser det vara svårt att förstå varför
verkets prövning skulle sträcka sig så långt som i fallet fastslagits. Enligt en
rimlig tolkning av principen skulle skadestånd inte utgå. Men eftersom ett
underkännande av skadeståndsanspråket skulle vara mindre lämpligt, fick
domstolen ge principen en vidsträckt utformning.  Detta skulle leda till
osäkerhet om hur principen skulle tillämpas i framtiden.95 Detta är ett
uttryck för den kritik som principen fått för sin vaghet. Principen anses vara
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såpass tänjbar att den i många fall skulle kunna användas för att motivera
såväl åläggande som befrielse från skadeståndsskyldighet.

Vid den skyddsomfångsbedömning som görs i fallet fastställs till att börja
med den överträdda normens syfte. I domskälen sägs sedan att�SU|YQLQJHQ
måste anses sträcka sig därhän att en registreringssökande genom
registreringen tillförsäkras en rätt. Det verkar närmast som om man söker
skyddsområdet med ”prövningen” istället för den överträdda normen. Man
har alltså övergått från att försöka fastställa syftet med den materiella regeln,
d.v.s. 2§ i bankrörelselagen, till att  fastställa förfarandets syfte. Andersson
framlägger här möjligheten att domen ska tolkas så att myndigheten har en
aktsamhetsplikt gentemot den av prövningen beroende sökanden och att
myndigheten brustit i denna plikt. Om en sådan aktsamhetsregel finns så är
argumentationen kring normens skyddsomfång något överflödig.96

1-$������V�����,�,,,�%\JJORYVIDOOHQ

Normskyddsläran har också varit aktuell i tre rättsfall, som rör kommuners
ansvar för fel vid kommunala nämnders bedömning för meddelande av
bygglov. Skador hade uppstått genom sättningar i hus respektive
översvämning på grund av fel, som byggnadsnämnden gjort sig skyldig till
vid meddelande av bygglov. Nämnden hade bl.a. inte förvissat sig om att
grundkonstruktionen hade betryggande bärförmåga. Fastighetsägarna krävde
ersättning. Kommunen åberopade i fall I mot kravet vissa motivuttalanden
till byggnadsstadgan. Enligt dessa gällde att nämnden inte kunde ta på sig
något som helst ansvar för att de åtgärder som föreskrevs verkligen var
tillräckliga i det enskilda fallet, och att nämnden måste inskränka sig till att
söka upprätthålla en viss för orten i genomsnitt lämplig standard i fråga om
husgrundernas djup och beskaffenhet. HD konstaterade dock att, i den mån
motivuttalandena tog sikte på skadeståndsfrågan, det synsätt som de utgick
ifrån hade förändrats med tiden. Med skadeståndslagens tillkomst stod det
klart att kommunen inte utan vidare med stöd av sådana uttalanden kunde gå
fri från ansvar, om enskilda tillfogades skada i samband med
byggnadslovsärenden.97  Argumentationen fördes inom ramen för
culparekvisitet, särskilt med avseende på den numera upphävda
standardregeln. I första hand var det byggherren som hade ansvaret, men HD
framhöll samtidigt att kommunen till följd av sin speciella kännedom om
förhållandena på platsen eller sina speciella resurser hade en klart bättre
möjlighet än den byggande att inse skaderiskerna och bedöma vilka åtgärder
som lämpligen borde vidtas. Dessutom ansågs nämnden ha en skyldighet att,
om ett bygge var förenat med påtagliga risker, se till att skadeförebyggande
åtgärder blev vidtagna. Vad som närmare fordrades i olika situationer för att
kommunen skulle åläggas skadeståndsansvar fick bedömas med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.98 Resultatet blev att skadeståndstalan
bifölls i två av de tre fallen. Fråga uppkom också om även en senare ägare,
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och inte bara den som sökt bygglov, kunde ha rätt till skadestånd. HD ansåg
att det saknades anledning att göra skillnad mellan dessa.99

Principen om skyddat intresse kan sägas i viss mån ha aktualiserats
avseende två frågor i fallet. För det första verkar argumentet att
tillståndsprövningen avsåg genomsnittlig standard på orten vara en
invändning om att det endast är det allmänna intresset som skyddas av
bygglovsprövningen. Den enskilde fastighetsägaren åtnjöt alltså enligt
kommunen inget skydd. HD godtog inte ett så inskränkt skyddsområde.
Kommunens invändning bemöttes emellertid inte av HD med en diskussion
om skyddat intresse. I stället fördes en argumentation inom
culparekvisitet.100 I fallet förekommer inte alls den tydliga betoning av
principens betydelse som man kan finna i 1982 års fall. I 1982 års fall
erkänns det som en självständig förutsättning för ansvar att sakskadan
drabbat ett intresse som skyddas av den överträdda normen och
frågeställningen diskuteras skild från culpabedömningen. För det andra så
gjordes av kommunen gällande att en senare ägare, som inte varit den som
ansökt om bygglov, inte skulle tillhöra den krets av skadelidande som var
berättigad till ersättning på grund av försummelser vid byggnadskontrollen.
Detta är klart en invändning som grundas på principen om skyddat intresse.
Inte heller här framkommer tydligt i domsmotiveringen att HD tillämpar
principen för att avgöra att även en senare ägare, åtminstone såvitt angår
sak- och personskada101, ska vara berättigad till skadestånd. Dufwa har
framhållit den åsikten att man i och med rättsfallet skulle vara på väg bort
från principen, eftersom HD inte tagit ställning till den.102 Detta uttalande
gjordes emellertid före rättsfallet NJA 1991 s.138 där domstolen
uttryckligen använt sig av principen i sin argumentation.

En jämförelse kan göras med ett uppmärksammat engelskt rättsfall, Dutton
v. Bognor Regis103, där omständigheterna var ungefär desamma som i de tre
svenska fallen. Skada på grund av sättningar hade uppstått på byggnad, för
vilken bygglov meddelats av lokal myndighet. Ägaren begärde ersättning för
reparationskostnad och värdeminskning (ren förmögenhetsskada).
Myndigheten invände att den inte hade någon plikt gentemot enskilda.
Byggnadslagstiftningen syftade till att skydda endast allmänna intressen.
House of Lords ansåg dock att en sådan plikt förelåg gentemot ägaren och
att hon var berättigad till skadestånd, då myndigheten varit vårdslös i sitt
godkännande av markförhållandena. I likhet med HD fann de engelska
domarna att även en senare ägare, inte bara den som meddelats bygglov,
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skulle ha rätt till ersättning. I det engelska fallet ställdes man dock direkt
inför frågan om ersättning skulle utgå för ren förmögenhetsskada, och man
ansåg att sådan skada skulle ersättas. Även om man i det engelska och de
svenska fallen kommer till i stort sett samma resultat i rättsfrågorna, så kan
man se en skillnad i sättet att argumentera. I det engelska rättsfallet
redovisas de rättspolitiska argumenten mer öppet, när man avgör vem av
parterna som ska bära förlusten.  Lord Denning säger i sitt yttrande att
domaren bör ställa sig frågan: ”What is the best policy for the law to adopt?”
Denna fråga finns enligt Lord Denning alltid i bakgrunden gömd bakom
frågor som: Var skadan förutsebar? eller Var skadan alltför avlägsen? Han
ställer sedan upp argument för och emot ansvar och väger dessa mot
varandra.104

1-$������V�����%LOEHVLNWQLQJVIDOOHW

I NJA 1991 s.138 hade en spricka på en husvagns dragbalk inte upptäckts
vid den obligatoriska kontrollbesiktningen. Till följd av sprickan brast
balken under färd strax efter besiktningen och skada uppkom på husvagnen.
Ägaren till husvagnen begärde av staten ersättning för skadan. Staten
medgav att skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 2 och 3§§ i och för sig
förelåg, då skadan vållats genom fel och försummelse från AB Svensk
bilprovnings sida. Staten bestred dock käromålet på den grunden att skadan
inte hade drabbat ett intresse som skyddades av den överträdda normen.
Syftet med kontrollbesiktningen var enligt staten att undersöka om  fordon
uppfyllde vissa minimikrav i fråga om trafiksäkerhet. Besiktningen kunde
emellertid inte ge ägaren några garantier för att fordonet var i felfritt skick.
Frågan i målet var alltså om den överträdda normen skyddade även
fordonsägarens enskilda intresse av trafiksäkerhet. HD fann att så var fallet.
Staten ålades skadeståndsskyldighet. Ingen närmare motivering anfördes till
varför även detta intresse skyddades. Domstolen gjorde emellertid en
hänvisning till prop. 1963:91 s.11 som gäller särskild inspektion av
motorfordon. Ett uttalande där kan stödja domstolens ståndpunkt. Där
uttalas: ”... att en sådan fordonskontroll torde innebära en garanti för
allmänheten att ur trafiksäkerhetssynpunkt ej godtagbara fordon inte
framföres i trafiken någon längre tid. Även för den enskilde fordonsägaren
bör kontrollen innebära fördelar genom att han minst en gång årligen tvingas
avhjälpa felaktigheter som annars hade kunnat leda till trafikolycka.”

Man kan se att HD här tydligare än i föregående rättsfall visar att det är just
principen om skyddat intresse som tillämpas för att avgöra om
skadeståndsansvar föreligger. Fallet inskränker sig till sakskada, men det
framhölls i domsmotiveringen att principens främsta tillämpningsområde
antas vara vid ren förmögenhetsskada och att den sällan skulle ha aktualitet
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vid person- eller sakskada på grund av att dessa skadetyper ofta skulle
åtnjuta ett obetingat skydd. Denna inställning är något man kan känna igen
ifrån propositionen.

Man kan i doktrinen finna lite olika åsikter om vilken betydelse principen
har i svensk rätt i och med det aktuella rättsfallet. Kleineman har tillmätt
HD:s uttalande i fallet stor betydelse i frågan om principens genomslag i den
svenska rätten. Rättsfallet ska helt ha satt stopp för debatten om principens
tillämplighet. Normskyddsläran är enligt Kleineman i och med rättsfallet
erkänd som ”a working  tool av generell skadeståndsrättslig karaktär”. Den
är alltså tillämplig över hela fältet, inte bara vid myndighetsutövning.105

Enligt Dufwa har HD visserligen genom fallet accepterat läran, men endast
inom ramen för det allmännas ansvar. Han anser att de uttalanden som
domstolen gjort om läran i dess allmänna omfattning är tämligen svala. HD
har inte accepterat läran som sådan i allmänhet.106 Bengtsson finner inte på
samma sätt som de föregående författarna att uttalandet i fallet om lärans
tillämplighet är särskilt överraskande. Eftersom statens huvudinvändning
stöddes på principen om skyddade intressen, så var ju HD tvungen att ta
ställning till den.107

-------------------------------

6DPPDQIDWWQLQJVYLV�kan sägas att det är svårt att med utgångspunkt i dessa
rättsfall dra några säkra slutsatser om normskyddslärans betydelse i svensk
rätt. Den har ännu inte uttryckligen tillämpats i ett fall utanför området för
det allmännas ansvar, även om Nordensons votum i NJA 1976 s.458 och
lagförarbetena ger stöd för en tillämpning över hela fältet. Tillämpningen av
läran har inte heller i något fall gett ett begränsande resultat. Den har av
domstolarna snarast använts som ett stöd för ansvar där svarandeparten
invänt att skadan legat utanför den överträdda normens skyddsområde. De
tre rättsfallen rörande det allmännas ansvar antyder att man bör anta en
tämligen vid krets av skyddade intressen. Man kan se en tendens till att de
normer som synes skydda endast allmänna intressen utsträcks till att skydda
även privata. För att det ska bli aktuellt med skadestånd krävs inte att
normen uteslutande inriktas på privata intressen, utan det räcker att så sker
åtminstone i andra hand.

Vid skadeståndslagens införande var det allmännas ansvar begränsat genom
åtskilliga i lagen angivna regler, nämligen 3 kap. 3-8§§. Dufwa har
framhållit åsikten att det skulle kännas olustigt för domaren att tillämpa
principen om skyddat intresse utöver de många begränsningsregler som
fanns i skadeståndslagen.108 Domaren föredrar förmodligen hålla sig på lite
fastare mark och hänvisa till en lagregel framför en omstridd och icke
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lagfäst princip. Läget är idag ett annat genom att vissa av dessa lagregler
upphävts från och med 1990. Behovet av en begränsningsprincip har ökat.
Kanske kan man vänta sig att principen om skyddat intresse i framtiden
kommer att bli aktuell lite oftare i svensk rättspraxis.

'RNWULQ

Detta avsnitt avser att ge några exempel på hur skyddsändamålstanken
kommit till uttryck i den svenska skadeståndsrättsliga litteraturen och hur
olika författare uppfattat normskyddsläran. Andersson skyddsändamålslära
kommer att behandlas i ett särskilt kapitel, då hans lära i många avseenden
skiljer sig från den traditionella normskyddsläran.

Redan i Hjalmar Karlgrens 6NDGHVWnQGVOlUDQ från 1943 kan man se en
tendens till att se till syftet med regeln för att avgöra vissa
skadeståndsrättsliga frågor. Karlgren använder sig i olika sammanhang av
resonemang om ”skyddsföreskrifter” och deras ändamål. Till exempel
behandlas frågan i samband med skadestånd vid underlåtenhet. Det
framhålls här att om en handling eller underlåtenhet är straffbelagd så torde
man presumera att också skadeståndsskyldighet ska inträda. Endast med
försiktighet bör man medge undantag från denna regel. I synnerhet gäller
detta om straffbudet har till syfte att utgöra en skyddsföreskrift till förmån
för tredje man. Straffbudet (skyddsföreskriften) tillgodoser då enskilda
intressen i motsats till statens eller kommunens intressen. Detsamma antas
gälla även andra lagregler än straffrättsliga lagbud som ålägger någon att
handla. Om lagregeln har karaktären av en skyddsföreskrift, så kan även
underlåtenhet medföra skadeståndsskyldighet.109 Karlgren använder sig
också av skyddsföreskrifter för att motivera ansvar för ren
förmögenhetsskada då brott inte föreligger. Om rättsregeln anses vara en
skyddsföreskrift till förmån för utomstående kan ansvaret utvidgas och
komma att omfatta även andra skador än person- och sakskada.110 Det är
inte en lära om begränsning av ansvaret som först och främst förespråkas av
Karlgren. Istället har  ändamålsresonemang använts för att utsträcka ansvaret
utöver huvudreglerna.

Ivar Strahl har tidigt, i artikeln $GHNYDQVOlUDQ från 1964, framlagt en
begränsningslära som bygger på att man vid avgränsningen beaktar
ändamålssynpunkter. Strahl är i artikeln kritisk till adekvansläran  som
begränsningsmetod (se ovan) och framför ett alternativ till densamma.
Avgränsningen ska istället ske inom culparekvisitet. Fördelen med att
förlägga prövningen till denna frågeställning är att ”den tillåter att hänsyn
tages till det ändamålsenliga, skäliga eller över huvud önskvärda”.111 Som
en del av prövningen av om handlandet ska anses culpöst ingår att genom
tolkning av förhållningsregeln söka fastställa vad denna avser att skydda.
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Strahl framhåller att det härvid inte föreligger någon skillnad om det är en
skriven föreskrift eller om handlingen beaktas som culpös för att den
avviker från erforderlig aktsamhet. 112

Jan Hellner har i sin bok 6NDGHVWnQGVUlWW (1995) under olika rubriker
framhållit betydelsen av ändamålsöverväganden för ansvarsavgränsningen. I
avsnittet ́ 6NDGHVWnQG�RFK�VWUDII´ återfinns en diskussion om skyddat
intresse (3.4).113 Här behandlas frågan om att en straffbelagd handling inte
alltid medför skadeståndsskyldighet beroende på att handlingen kan vara
belagd med straff för att skydda ett annat intresse än den skadeslidandes. En
likartad situation är då en annan handlingsföreskrift än ett straffbud
åsidosatts. Som en objektiv förutsättning för ansvar gäller då enligt Hellner
att föreskriften avser att skydda den skadelidandes intresse (6.4).114 I avsnitt
8.3.2. betonas ännu en gång (jfr 6.4) att en förutsättning för att en föreskrift
ska vara skadeståndsrättsligt intressant är att den skyddar den skadelidandes
intresse. Då frågan tas upp i samband med en redogörelse för
culpabedömningen vid överträdelser av författningsföreskrifter, så får man
här emellertid närmast den uppfattningen att frågan om ett intresse skyddas
av föreskriften utgör en del av denna bedömning.  Liknande frågeställningar
behandlas i samband med det allmännas ansvar (26.3.4). Här gäller det att
fastställa om de regler myndigheterna har att följa avser att skydda enbart
allmänna eller även enskilda intressen.115 Även i avsnitt 8.7 i kapitlet om
uppsåt och oaktsamhet förekommer i viss mån normskyddsresonemang.
Avsnittet rör frågan om hur kretsen av dem som skyddas av culpanormer
bestäms. Det exemplet ges att en ishockeyspelare träffar en åskådare med
pucken genom ett skott. Frågan blir då om man vid culpabedömningen ska
ta hänsyn till risken för att andra grupper av personer än åskådare, t.ex.
andra spelare, drabbas av skada.116 Mer generellt behandlas
normskyddsläran i kapitlet om orsaksförhållandet. Hellner framhåller härvid
att det är främst vid följdskador till person- och sakskada som ansvar
utesluts i enlighet med normskyddsläran. De flesta person- och sakskador
ligger inom normskyddet. Normskyddsbedömningen ses här som ett
komplement till kausalitets- och adekvansbedömningen.117 Hellner betonar,
i kritik mot Andersson, att adekvans- och normskyddsbedömningarna bör
hållas isär. Genom den senare bestäms först om en viss typ av skada är
ersätttningsgill, medan genom adekvansbedömningen bestäms om
sambandet är tillräckligt nära i det enskilda fallet.118 Hellners uppdelning
visar att ändamålsöverväganden kan inverka på flera olika rekvisit för
skadeståndsansvaret.
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Bertil Bengtsson�har behandlat normskyddsläran främst i samband med det
allmännas ansvar. Frågan tas upp under rubriken ´.UHWVHQ�DY
HUVlWWQLQJVEHUlWWLJDGH´�och denna krets bestäms, i enlighet med motivens
uppdelning, med tillämpning av två skilda gränsdragningar,
tredjemansregeln och principen om skyddade intressen.119 Principen om
skyddade intressen delas sedan i sin tur upp i  en bedömning som tar sikte på
det skadegörande handlandets karaktär och en bedömning som inriktar sig
på typen av skada. Till den första kategorin av fall hör enligt Bengtsson
överträdelser av abstrakt utformade straffbestämmelser, som t.ex. när en
tandläkare eller veterinär utövar verksamhet utan vederbörlig legitimation
och orsakar skada utan att ha visat oaktsamhet i det konkreta fallet. Här
anses den handlande inte vara culpös eftersom handlandet inte medfört
sådana konkreta risker mot utomstående. Straffbestämmelsen syftar inte till
att skydda detta intresse. Ändamålet med bestämmelsen blir här ett medel
för att bestämma om handlandet varit oaktsamt. I den andra kategorin av fall
används enligt Bengtsson inte principen för att avgöra culpafrågan utan för
att avgränsa vissa skador när handlandet bedömts vara culpöst och i och för
sig grunda skadeståndsansvar. Principen anses här komplettera
adekvansbedömningen.120

Jan Kleineman är klart positiv till normskyddsläran. Kleineman har främst
behandlat densamma i samband med ren förmögenhetsskada och då i
utvidgande riktning. Det är normskyddslärans förhållande till regeln i 2 kap.
4§ SkL, som förhindrar ansvar för ren förmögenhetsskada annat än vid brott,
som diskuteras. Kleineman framhåller här att normskyddsläran skulle kunna
användas för att ålägga skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada fastän
det varken föreligger brott eller finns en uttrycklig skadeståndsregel.(jfr
Karlgren ovan) Om någon överskrider en norm som varken är straff- eller
skadeståndssanktionerad och orsakar utomstående ren förmögenhetsskada,
så skulle alltså normskyddsläran kunna användas för att motivera ansvar,
under förutsättning att normen avser att skydda den utomstående från denna
typ av skada. Spärregeln i 2 kap. 4§ skulle då inte lägga hinder i vägen.121

Kleineman har emellertid även behandlat normskyddsläran i dess vanliga
funktion, d.v.s. som ett instrument för att begränsa ansvaret. Han anser att
adekvansläran är ett ”alltför oslipat verktyg”  för att förklara hur en norm
ska tillämpas. Som ytterligare krav för ansvar gäller att skyddsintresset hos
en norm kränkts. Kleineman framhäver att normskyddsläran ska ses som en
metod. Angående behovet av att fastställa om ett visst intresse skyddas av
normen uttalas:

”Normskyddsläran tillhandahåller inget svar på frågan om så är fallet, den formulerar
problemet och anger tillvägagångssättet för att söka efter svaret på frågan.”122
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1RUGHQVRQ har i sitt särskilda yttrande i 1976 års fall gett sin bild av hur han
uppfattar normskyddsläran. Tre grundläggande förutsättningar måste enligt
Nordenson vara uppfyllda för att skadeståndsansvar ska inträda. För det
första ska den ansvarige ha överträtt eller åsidosatt en av rättsordningen
upprätthållen handlings- eller beteendenorm. För det andra ska det föreligga
adekvat kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan. För det
tredje krävs att skadan ska ha drabbat ett intresse som den åsidosatta
handlingsnormen avsett att skydda.123 Som framgått ovan i avsnittet om
1976 års fall anser Nordenson det vara betydelsefullt att hålla aktsamhets-
och normskyddsbedömningarna skilda från varandra. Inte heller bör man
enligt Nordenson göra en skyddsomfångsprövning som en del av
adekvansbedömningen. Att fastställa vilka skaderisker som normen avser att
skydda innefattar alltid ett rättspolitiskt ställningstagande. Frågan om
adekvat kausalitet föreligger bör enligt Nordenson inte influeras av några
rättspolitiska värderingar. Han ser begreppet adekvans som en beteckning på
det fall då orsakssammanhanget uppfyller vissa krav på sannolikhet.124  Att
skadan ligger inom den överträdda normens skyddsomfång bör alltså enligt
Nordenson utgöra en självständig förutsättning för ansvar.

Bill Dufwa har i en artikel, 6N\GGDW�LQWUHVVH��UHQ�I|UP|JHQKHWVVNDGD�RFK
DQGUD�VNDGHVWnQGVUlWWVOLJD�VS|UVPnO�L�HWW�LQWHUQDWLRQHOOW�SHUVSHNWLY
(1987)125, ställt sig helt avvisande till att tillämpa normskyddsläran i svensk
rätt. Dufwa ifrågasätter lämpligheten av en sådan lära, både inom området
för myndighetsutövning och annars. Han anser den vara oklar och besvärlig
att hantera. Som alternativ förordar han begränsningar inom ramen för
vållande- adekvans- och medvållandebedömningarna. I artikeln framhålls
t.o.m. tanken att svensk rätt skulle vara på väg bort från principen om
skyddat intresse. Detta var före 1991års fall och senare har Dufwa funnit att
den accepterats i svensk rätt inom ramen för det allmännas ansvar. (se ovan)
Hans attityd gentemot läran är dock alltjämt skeptisk. Han anser att det är
en sak att tillämpa läran på glasklara fall som t.ex. det ovan nämnda Gorris
v. Scott. Många fall är dock betydligt mer komplicerade och det är då inte så
lätt att fastställa vilket syfte en norm har.126

6DPPDQIDWWQLQJVYLV så kan man konstatera att skyddsändamålstankar i
litteraturen ansetts användbara vid avgörandet av olika skadeståndsfrågor.
Resonemang om ändamålet med regeln har inte bara framförts i syfte att
begränsa skadeståndsansvaret. Spörsmålet har ofta kommit upp i samband
med fastställelse av culpa. Andra har betonat vikten av att hålla isär dessa
frågeställningar. Den övervägande uppfattningen i litteraturen är att
normskyddsläran är vedertagen som begränsningslära i svensk rätt vid sidan
av adekvansläran. Normskyddsprövning görs när adekvansläran inte räcker
till för att ge en lösning på begränsningsproblemet. Man kan se en tendens
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till att man i litteraturen betonar dess betydelse för begränsningen av det
allmännas ansvar och att grundsatsen i första hand kommer till användning
vid rena förmögenhetsskador, inte person- och sakskador. Vissa har t.o.m.
varit helt avvisande till en tillämpning av läran utanför
myndighetsutövningens område. Diskussionen har i första hand gällt
lämpligheten av normskyddsläran överhuvudtaget. Läran har i litteraturen
fått en ganska allmän utformning. Ofta förekommer endast en hänvisning till
vad som kan tänkas vara ändamålet med en viss handlingsnorm. Några
närmare riktlinjer om hur läran ska tillämpas i olika situationer ges sällan.

Håkan Anderssons avhandling, 6N\GGVlQGDPnO�RFK�DGHNYDQV (ca 600 s.),
måste anses utgöra det mest omfattande bidraget till ett utarbetande av en
lära i svensk rätt där skadeståndsansvaret begränsas med hänsyn till
ändamålsöverväganden. Andersson söker genom exempel på konkreta
fallgrupper ge ledning för hur denna lära ska tillämpas i praktiska fall.
Läran, som Andersson kallar skyddsändamålsläran, kan sägas utgöra en
variant av normskyddsläran, men måste ändå sägas gå utöver vad som
normalt brukar kallas normskyddsläran. Skyddsändamålstanken tillmäts en
mycket stor betydelse och används för att avgöra en mängd
skadeståndsrättsliga frågor. Andersson skyddsändamålslära är därför särskilt
intressant i detta sammanhang och kommer att behandlas i ett särskilt
kapitel.



6N\GGVlQGDPnOVOlUDQ

,QOHGQLQJ

Detta kapitel syftar till att ge en sammanfattande redogörelse för Håkan
Anderssons skyddsändamålslära och klargöra de tankar som ligger till grund
för den. Jag skulle vilja beskriva denna lära som en vidareutveckling av den
normskyddslära som tidigare diskuterats i svensk rätt. Det blir därför
betydelsefullt att visa på de skillnader som föreligger mellan Anderssons
resonemang och den ”klassiska” diskussionen om skyddade intressen. Jag
har här valt att för översiktlighetens skull dela upp kapitlet i olika avsnitt.
De frågeställningar som behandlas under dessa olika avsnitt är dock knutna
till varandra på ett sådant sätt att en klar uppdelning av frågeställningarna är
svår att göra.

7LOOlPSQLQJVRPUnGH

I detta sammanhang är det viktigt att först klargöra var skyddsändamålsläran
kommer in vid en bedömning av ett konkret skadeståndsrättsligt fall.
Andersson anser härvid att prövningen av ett fall bör delas upp i tre steg.
Först ska man finna ett visst subjekt som ansvarigt för en viss handling eller
verksamhet. Detta första led kallar Andersson DQVYDUVJUXQGHQ. I ett nästa
steg avgörs vilka följder av denna i och för sig ansvarsgrundande handling
som ska ersättas. Det rör alltså frågan om DQVYDUVJUlQVHQ. Som ett tredje
steg görs en HUVlWWQLQJVEHUlNQLQJ. Det är inom steg två, sedan ansvarsgrund
(culpa eller strikt ansvar) konstaterats, som skyddsändamålsläran blir
tillämplig. De olika prövningarna bör hållas åtskilda.127

Läran har av Andersson getts ett vidsträckt tillämpningsområde:

Han finner att skyddsändamålsläran är lämplig som begränsningslära vid
såväl culpaansvar som strikt ansvar. Som en del av kritiken riktad mot
adekvansläran anförs just att denna är kopplad till culpaansvaret (se nedan).
Ansvarigheten grundar sig, både vid culpaansvar och strikt ansvar, på att en
fara (risk) på den ansvariges sida realiserats så att någon utomstående
drabbats. Ett faroläge har skapats. Skillnaderna mellan ansvarstyperna är
endast av rättsteknisk natur. Vid strikt ansvar kan man falla tillbaka på en i
förväg gjord riskavvägning, medan det vid culpaansvar görs en konkret
avvägning i varje enskilt fall. De två ansvarstyperna har ändå det
gemensamma draget att ansvaret grundas på en farovärdering. Skillnaden
dem emellan ligger alltså enligt Andersson endast i när denna värdering
görs. Genom den avvägning som görs inom detta första steg
(ansvarsgrunden), gäller det att komma fram till om faran ska bäras av
skadegöraren. Vare sig det är fråga om culpaansvar eller strikt ansvar
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uppkommer vid bedömning av ansvarsgränsen  frågan om den fara som
faktiskt har stått under bedömning förverkligats. Skyddsändamålsläran kan
därför fungera som begränsningslära för båda ansvarsgrunderna.128

Läran gäller vidare alla skadetyper, personskada, sakskada och ekonomiska
följdskador till dessa (allmän förmögenhetsskada).
Skyddsändamålsresonemangen gäller också ren förmögenhetsskada, även
om Andersson betonar att man måste beakta att ansvarsförutsättningarna vid
sådana skador inte är identiska med övriga skadetyper. Man kan ”inte
reservationslöst” överföra resonemang som gäller fysiska skador till ren
förmögenhetsskada.129 Andersson förklarar inte närmare innebörden av detta
uttalande, och han ägnar överhuvudtaget förhållandevis litet intresse åt
avgränsningsfrågor vid ansvar för ren förmögenhetsskada. Som vi sett har
man ju i den tidigare diskussionen, inte minst i lagförarbetena, betonat
normskyddslärans tillämplighet just vid ren förmögenhetsskada.

Andersson ger inte klart uttryck för om han anser läran vara tillämplig även
inom området för kontraktsrätten. I hans avhandling ges i alla fall inte några
exempel på lärans tillämplighet på kontraktsrättsliga fall. Inom
kontraktsrätten, likaväl som inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten,
kan emellertid en avgränsning av skadeståndsansvaret behöva göras. Hellner
har i korthet redogjort för normskyddsläran inom detta rättsområde i sin bok
6SHFLHOO�DYWDOVUlWW�,,. Om t.ex. en köpare, till följd av säljarens
kontraktsbrott, företar en resa och skadas under denna, så utgår inte
ersättning även om skadan i och för sig var förutsebar.130 Det var ju också
genom ett verk på kontraktsrättens område som läran först började
uppmärksammas på allvar i Tyskland ( se ovan om Rabel).

6\QHQ�Sn�DGHNYDQVOlUDQ

Andersson har riktat skarp kritik mot adekvansläran som begränsningsmetod
och anser att denna lära helt bör överges i svensk rätt.131 Adekvansen ser han
som en fråga om sannolikhet och förutsebarhet. Adekvansläran är inriktad
på en bedömning av kausaliteten. Graden av sannolikhet eller förutsebarhet
ger enligt Andersson inte mycket ledning vid avgränsningen av ansvaret.
Frågan om var gränsen för ansvaret ska dras är en värderingsfråga. Detta
visar sig genom att man ofta finner fall där skadan ansetts adekvat, trots att
den varit helt osannolik. På liknande sätt kan man bland de fall där skadan
ansetts inadekvat, mycket väl finna exempel där skadan är en helt självklar
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och förutsebar följd. Något annat än en sannolikhetsbedömning måste alltså
ha legat bakom domstolens beslut.132

Som ett ytterligare exempel på adekvanslärans otillräcklighet framhåller
Andersson att denna skulle vara nära anknuten till culpaansvaret och mindre
lämplig som begränsningslära vid strikt ansvar.133 Vid avgörandet om en
skada är adekvat, görs en bedömning huruvida den är förutsebar och man är
då i viss mån inne på samma tankelinjer som då man genom kravet på
subjektiv culpa134 vill hålla skadeståndsansvaret inom rimliga gränser.
Förutsebarhetsresonemangen inom adekvansen ligger alltså nära ett sådant
subjektivt rekvisit, även om man vid adekvansbedömningen inte utgår från
vad skadevållaren insett, utan från en faktisk och erfarenhetsmässig
påräknelighet. Dessutom framhålls av Andersson  att culpabegreppet i
modern skadeståndsrätt objektiviserats. Culpabedömningen handlar inte
längre om att fastställa personlig skuld. Adekvansläran passar enligt
Andersson inte som avgränsningsprincip när skadeståndsskyldigheten
överhuvudtaget inte beror på ett rättsstridigt förhållande. Adekvansläran
bygger alltså på en föråldrad skuldtanke. För att uppnå enlighet mellan de
två stegen, ansvarsgrund och ansvarsgräns (se ovan), då ansvarsgrunderna i
princip blivit helt objektiva, föreslås ”ett gränskriterium av objektiv
normativ karaktär”, d.v.s. skyddsändamålsläran.135

/lUDQV�V\IWH

En bärande tanke i Anderssons avhandling är att frågan om ansvarets gräns
inte kan avgöras genom en bedömning av själva orsaksförhållandet.
Andersson vill med sin lära göra skadeståndsrätten fri från gamla
tankemönster, som inriktar uppmärksamheten på förloppet mellan handling
och skada. Skyddsändamålsläran syftar till att lyfta fram de värderingar som
i själva verket avgör ansvarets omfattning. Den kan ge en mer rationell
förklaring till den avgränsning som görs genom att utpeka vilka värderingar
som styr beslutet.136 Andersson uttrycker också sin önskan att med läran ”ta
ett helhetsgrepp på frågekomplexet kring ansvarets gräns”.137 Den ska
behandla fler typer av gränsdragningsproblem än den gamla adekvansläran.

Vi kommer nu in på frågor som rör hur skyddsändamålsläran fungerar som
arbetsprogram.

                                                
132 Andersson, JT 1994-95, s.406 En diskussion som anknyter till detta återfinns under
avsnitt 7.5.  Skyddsändamålsläran, som är ett arbetsprogram, kan enligt Andersson avhjälpa
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133 Andersson, s.344.
134 I kravet på subjektiv culpa ingår just en bedömning av vad skadevållaren insett eller
borde ha insett.
135 Andersson, s.289.
136 Se t.ex. Andersson, s.163f , s.305 och s.311ff.
137 Andersson, JT 1994-95, s.393.



6N\GGVlQGDPnOVOlUDQ�VRP�DUEHWVSURJUDP

I detta avsnitt kan det vara viktigt att först klargöra innebörden av termen
VN\GGVlQGDPnO. Enligt Andersson används termen�som

”…ett sammanfattande uttryck för alla de värderingar och ändamålssynpunkter som
påverkar skadeståndsansvarets gräns.”138

Det betonas att ingen regel har ett statiskt ändamål och att det heller inte
finns fastslagna skyddade intressen. Det finns inget intresse som skyddas
mot allt. Inte ens den mänskliga kroppen åtnjuter ett obetingat skydd.
Skadestånd utgår ju inte vid alla personskador oberoende av vad som
orsakat dem.139 Det finns alltså inte en utslagsgivande faktor, utan
skadeståndsrätten innehåller en mängd olika ändamål som samspelar och
dessa ska vägas mot varandra i en konkret situation för att avgöra var
gränsen för ansvaret ska gå. Det handlar om att söka stöd för en lösning i
den väv av ändamålsskäl som skadeståndsrätten består av.

Skyddsändamålsläran framhålls som ett arbetsprogram. Den pekar ut YlJHQ
till lösningen av problemet. Andersson uttrycker det på följande sätt:

”Metoden är då inte att formulera målet utan att färdas längs vägen och där bli
ledsagad av olika kursanvisningar.” 140

Den ställs mot adekvansläran, som av Andersson framställs som en
”formel”, som i ord söker en omskrivning av PnOHW, d.v.s. adekvans eller
inadekvans.
Fördelen med ett ”arbetsprogram” framför en ”formel” är då att man med ett
arbetsprogram kan beakta de olika hänsyn som i själva verket påverkar
utgången, och utifrån dessa skapa typfall. Skyddsändamålsprogrammet har
också bättre förutsättningar att anpassas till olika situationers krav än en
formel som adekvansläran.141

'HQ�MXULGLVND�DUJXPHQWDWLRQVWHRULQ

I denna av Andersson förespråkade arbetsmetod kan man finna spår av den
juridiska argumentationsteorin.142 Denna teori om den juridiska
argumentationens rationalitet är i Sverige främst företrädd av Aleksander
Peczenik. Innebörden av Peczeniks teori kan sammanfattningsvis beskrivas
ungefär så här:  I juridisk argumentation görs, när man avgör en viss fråga,
en avvägning mellan olika skäl. Denna avvägning är nödvändigtvis
subjektiv. Det är fråga om en värdering, eftersom den är beroende av
betraktarens personliga och intuitiva preferenser. Det finns alltså inte bara
ett enda riktigt svar. Men resultatet av avvägningen kan ändå vara ”riktigt”,
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142 Se JT 1994-95, s.397 där Andersson säger sig ha hämtat inspiration från denna teori.



om det är så väl avvägt och motiverat som möjligt. Ju bättre de skäl
värderingen stöder sig på samverkar, desto bättre grund har värderingen.
Eller med andra ord: Det krav som finns på argumentationens korrekthet är
inte en fråga om sant och falskt, utan rör frågan om rationalitet. Ett beslut
ska kunna motiveras rationellt, och genom detta rationalitetskrav ska
godtycket begränsas. Avgörandet av olika rättsfrågor bör alltså stödjas av en
”sammanhängande motivering”. En dom anses inte bättre än vad domskälen
ger vid handen.143

Som vi sett betonar Andersson just vikten av att öppet redovisa de
värderingar som ligger bakom frågan om ansvarets gräns. Genom att på så
sätt lyfta fram värderingarna, så kan skyddsändamålsläran ge en mer
rationell förklaring till det beslut som fattas. I ett kort avslutande avsnitt i
avhandlingen finner man tydligt uttryck för teorins grundtankar i samband
med att Andersson beskriver hur skyddsändamålsläran fungerar:

”Fakta och värderingar, öppna eller tysta, bryts mot varandra i den juridiska
argumentationen. Vad som är rätt är inte en fråga om vad som är sant, utan en fråga
om vad som rationellt kan motiveras.”

Syftet med avhandlingen framhålls vara att
”…söka bygga upp en rationellt motiverad argumentation som utifrån ett
problemorienterat basplan kan leda till välmotiverade lösningar.”144

5HIHUHQVQRUPHQ�RFK�GH�WYn�SHUVSHNWLYHQ

9DG�lU�GHW�PDQ�V|NHU�lQGDPnOHW�PHG"

Som vi sett i den tidigare diskussionen om normskyddsläran och skyddade
intressen, så har man här utgått ifrån att den regel, vars ändamål man söker,
är den konkreta handlingsregeln. En förklaring till att just denna
referensnorm valts kanske kan vara att normskyddsresonemangen i Tyskland
uppstod inom ramen för §823 II BGB, d.v.s. den skadeståndsrättsliga regel
som rör överträdelse av författningsföreskrifter.145

Andersson pekar på att valet av denna referensnorm är olyckligt. Han visar
förståelse för t.ex. Dufwas kritik av normskyddsläran, då dennes kritik
bygger just på förutsättningen att läran baserar sig på handlingsregelns
ändamål. Enligt Andersson handlar det inte om ett ändamål knutet till en
viss enskild regel. Risken med en sådan referensnorm är att man inte når
längre än adekvansläran. Anderssons ambition är ju att med sin lära även
fånga upp fall där adekvansläran inte förmår ge någon lösning på problemet
med ansvarets gräns. Han säger sig ju vilja ta ett ”helhetsgrepp” på
frågekomplexet kring ansvarets gräns och finner därför att ”basen för
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ändamålsövervägandena måste breddas”146 Detta är också anledningen till
att Andersson undviker termen QRUPVN\GGVOlUD, då denna för tankarna till
en för snäv referensram, nämligen en överträdd norm.
Frågan är inte ”Vilken är referensnormen?” utan ”Vilka är referenserna?”
och han finner referensen vara:

”…summan av alla de värderingar och ändamål som uppbär skadeståndsrätten.”147

Genom antagandet av en sådan vidsträckt referensram är det möjligt att vid
ansvarsavgränsningen också beakta förhållanden på den skadelidandes sida.
Om man istället valde att hålla fast vid handlingsnormen som referensnorm,
skulle läran endast omfatta det Andersson kallar skadevållarperspektivet,
d.v.s. endast omständigheter som hänför sig till skadevållaren.

6NDGHYnOODU�����RFK�VNDGHOLGDQGHSHUVSHNWLYHQ

I de sista två kapitlen i avhandlingen behandlas konkreta problem uppdelade
i fallgrupper. Andersson avsikt med dessa avslutande kapitel är att peka ut
diverse sakomständigheter och dithörande argument och värderingar, som
kan ha betydelse för frågan om ansvarets gräns, och därmed ge ledning för
bedömningen i konkreta fall. Vid denna redogörelse görs en uppdelning av
faktorer som hänför sig till endera skadevållaren eller den skadelidande,
eller med andra ord, en uppdelning görs i ett skadevållar- och
skadelidandeperspektiv. Den anmärkningen kan göras att man inte bör
uppfatta denna tudelning så att Andersson därigenom gjort en uppdelning av
omständigheter som talar för eller emot endera parten. Inom de båda
perspektiven finns omständigheter som talar både för och emot att parten
bör bära skadan. Det som bestämmer inordnandet i respektive perspektiv är
istället på vems sakomständigheter argumentationen hänförs.

Inom respektive perspektiv görs en ytterligare uppdelning. I denna
framställning kan inte indelningen i fallgrupper beskrivas mer ingående. För
att klargöra innebörden av de två perspektiven kommer jag dock att peka på
huvuddragen i Anderssons indelning.

,QGHOQLQJHQ�LQRP�VNDGHYnOODUSHUVSHNWLYHW

Inom skadevållarperspektivet görs en undersökning av vad Andersson kallar
ansvarsgrundsambandet. Med detta menas det samband skadan har med den
fara som motiverade ansvaret. Andersson uttrycker det så att det inom
perspektivet gäller att fastställa om det föreligger ett ”inre samband”149

mellan de ansvarsgrundande faktorerna och den inträffade skadeföljden. Kan
den enskilda skadeföljden träffas av culpastämplingen? Som vi sett är
Andersson noga med att skilja på frågan om ansvarsgrunden och
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149 Andersson, s. 352.



ansvarsgränsen. Det är viktigt att framhålla att ansvarsgrunden inte påverkas
av hur man bedömer ansvarsgrundsambandet, däremot påverkas
ansvarsgränsen.

En uppdelning i två viktiga avsnitt kan urskiljas inom
skadevållarperspektivet. Det första avsnittet150 ger riktlinjer för
begränsningar av en viss regels skyddsområde. Här uppkommer frågor om
en viss norm skyddar enskilda eller allmänna intressen, en viss typ av skada,
en viss personkrets o.s.v. Det andra huvudavsnittet151 inom
skadevållarperspektivet ger riktlinjer för hur olika mellankommande
omständigheter efter skadevållarens handling ska bedömas. Man skulle
kunna uttrycka det på så sätt att det här är fråga om huruvida faran som
skadevållaren skapat genom sin handling fortfarande är verkande eller om
den ”uttunnats” p.g.a. de mellankommande omständigheterna.

,QGHOQLQJHQ�LQRP�VNDGHOLGDQGHSHUVSHNWLYHW

De frågor som undersöks inom skadelidandeperspektivet är i princip
oberoende av den konkret överträdda handlingsregeln respektive den
aktuella regeln om strikt ansvar. Vi har här kommit bort från diskussionen
om ansvarsgrundsamband. Medan man inom skadevållarperspektivet
undersöker hur den risk skadevållaren är ansvarig för ska realiseras för att
han ska bli skadeståndsskyldig för en viss följd, så görs inom
skadelidandeperspektivet en undersökning av risker på skadelidandesidan
och om dessa realiserats på ett skadeståndsrättsligt relevant sätt.

Inom skadelidandeperspektivet kan man finna fyra huvudavsnitt. Det första
avsnittet152 ger exempel på fall där den skadelidande agerar på ett sådant sätt
eller gör ett sådant val,  att man därför kan diskutera om han ställer sig
utanför den krets som skyddas. Vi kommer i detta avsnitt nära en
medvållandebedömning och en jämförelse görs också med
medvållandeinstitutet. Det andra avsnittet153 rör frågor om hur olika faktiska
omständigheter på den skadelidandes sida kan påverka bedömningen. Det
kan t.ex. vara fråga om den skadelidandes speciella känslighet för person-
eller sakskada. Omständigheterna är alltså här inte beroende av något val
som den skadelidande gjort. I ett tredje avsnitt154 undersöks förhållandet
mellan en skadelidande och en mera direkt utsatt skadelidande. Närheten i
relationen dem emellan anses ha betydelse för frågan om ansvarsgränsen. Vi
är här inne på frågor om tredjemansskador och chockskador. Betydelsen av
rättsliga förhållanden på den skadelidandes sida tas upp i ett fjärde
avsnitt155. Det kan t.ex. röra sig om att den skadelidande har en försäkring.
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En mycket omdiskuterad fråga är också om strikt ansvar på
skadelidandesidan ska medföra att skadeståndet sätts ned.

6OXWVDWVHU�DQJnHQGH�VN\GGVlQGDPnOVOlUDQV
I|UKnOODQGH�WLOO�WLGLJDUH�GLVNXVVLRQ

Den stora skillnaden mellan Anderssons skyddsändamålslära och den
tidigare diskussionen om normskyddsläran och skyddade intressen är att
man med tillämpning av skyddsändamålsläran inte för resonemang som är
ensidigt byggda på handlingsnormens innehåll. Detta för med sig att
skyddsändamålsläran täcker upp fler praktiska gränsdragningsproblem än
normskyddsläran i dess ”klassiska” form.

Genom en tillämpning av normskyddsläran156 finns det inte på samma sätt
möjlighet att ta hänsyn till förhållanden på skadelidandesidan vid
bedömningen av ansvarets gräns. Den täcker upp endast en delmängd av de
fall skyddsändamålsläran kan ge en lösning på. Om man utgår från den
indelning Andersson gjort (se föregående avsnitt), så kan man säga att
normskyddsläran inriktar sig på att lösa de frågor som beskrivits i
skadevållarperspektivets första avsnitt. Det man i själva verket bedömer i de
fall som redogörs för i detta avsnitt är just handlingsnormens ändamål. Vad
har den överträdda handlingsnormen till ändamål att skydda?  När det gäller
strikt ansvar kan det emellertid vara svårt att tala om handlingsnormer.
Regler om strikt ansvar föreskriver inte något speciellt handlingsmönster.157

Normskyddsläran har väl också diskuterats främst i samband med
culpaansvar.158 Istället har man vid strikt ansvar använt sig av en diskussion
om den ”typiska faran” för att finna ansvarsgränsen.159 Denna
begränsningsregel går ut på att fastställa vilka skador som beror på de
speciella risker som föranledde ett införande av strikt ansvar för
verksamheten ifråga. I och med att Andersson övergivit ”den överträdda
handlingsnormen” som referensnorm, så kan denna frågeställning nu ingå
som del i skyddsändamålslärans skadevållarperspektiv. Inom detta
perspektiv undersöks skadans samband med den fara som motiverade
ansvaret. En sådan undersökning kan göras vid både culpaansvar och strikt
ansvar.

                                                
156 Begreppet QRUPVN\GGVOlUDQ används här som en sammanfattande beteckning på den
diskussion som redogjorts för i föregående kapitel och som gick ut på att fastställa
ändamålet med viss överträdd handlingsnorm.
157 Se t. ex .Andersson, s.243 och Agell, JT 1994-95, s.802.
158 Se dock Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s.1029 där han framhåller att ehuru det inte
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principen om skyddade intressen även i samband med strikt ansvar.
159 Se t.ex. Hellner, Skadeståndsrätt (1995), s.174f. Hellner framhåller i detta sammanhang
att: ”Begränsningen till den typiska faran kan jämföras med begränsningar L�FXOSDDQVYDUHW
(min kurs.) till ”skyddat intresse” m.m.”



Den mest intressanta synpunkten i avhandlingen måste anses vara just att
frågan om vilka skador som ska ersättas inte endast kan lösas med
utgångspunkt i förhållandena på skadevållarsidan. Omständigheterna på den
skadelidandes sida måste ges självständig betydelse. Nyheten med
skyddsändamålsläran är följaktligen dess skadelidandeperspektiv och dess
mer heltäckande system för att lösa gränsdragningsproblemet. En intressant
följd av att skyddsändamålsläran innehåller ett skadelidandeperspektiv är
t.ex. att den kan användas för ansvarsavgränsning i fall, där traditionellt
hänvisning gjorts till en specialregel som WUHGMHPDQVUHJHOQ för att begränsa
ansvaret. Denna regel innebär att en skadelidande som huvudregel ej har rätt
till skadestånd för ekonomisk skada som han lider till följd av annans
person- eller sakskada. Andersson önskar här göra frågan om en
tredjemansskada ska ersättas eller inte beroende av närheten i relationen
mellan tredje man och den direkt skadelidande. Denna omständighet kan
beaktas inom skyddsändamålslärans skadelidandeperspektiv och den skulle
kunna ge en förklaring till varför tredjemansskador i vissa fall trots allt
ersätts som t.ex. i fallet NJA 1966 s.210160.

Med de två perspektiven följer alltså att man vid tillämpning av Anderssons
lära får ställa sig två frågor: Vilka skador bör skadevållaren rimligen och
lämpligen svara för? och Vilka skador bör den skadelidande rimligen och
lämpligen svara för?  Ytterst går läran ut på att fastställa de två parternas
respektive riskområde. Andersson uttrycker det på så sätt att gränsen för
ansvaret går i skärningspunkten mellan de två riskområdena.161 Med den
traditionella normskyddsläran kommer man aldrig in på frågan om det finns
något som gör att det blir rimligt och lämpligt att den skadelidande står
risken för skadan. I tysk liksom nordisk rätt har man emellertid diskuterat
begrepp som DOOJHPHLQHV�/HEHQVULVLNR162 REMHNWLY�HJHQULVLNR163 och
VMlOYULVN164 som självständiga kriterier för att avgränsa ansvaret. Dessa tar
hänsyn till risker på skadelidandesidan. $OOJHPHLQHV�/HEHQVULVLNR används
för att uttrycka avgränsningen mellan skadevållarrisk och dagliglivets risker.
Genom en hänvisning till formler som REMHNWLY�HJHQULVN eller VMlOYULVN kan
man t.ex. motivera ett beslut om att den skadelidande bör stå risken för
skada som han orsakats på egendom som är särskilt känslig eller värdefull.

                                                
160 Fallet utgör ett exempel på ett s.k. ”kabelfall”. En elledning som tillhörde ett bolag i en
koncern skadades. Elöverföringen till andra bolag i koncernen hindrades på grund av detta
och bolagen gjorde därmed förlust. HD biföll talan från dessa bolag (tredje män) med
motiveringen att dessa hade ”konkreta och närliggande intressen” knutna till kraftledningen.
161 Andersson, s.457.
162 Se t.ex. Lange, JZ 1976 s.206f och Huber JZ 1969, s.681f.
163 Se  Trolle, TfR 1965 s.245ff.
164 Se  Bengtsson bl.a. i Statsmakten och äganderätten, 1967, s.41ff.



$YVOXWDQGH�V\QSXQNWHU

6lUVNLOW�RP�lQGDPnOVWDQNDUQDV�I|UKnOODQGH�WLOO
DQGUD�VNDGHVWnQGVUlWWVOLJD�VS|UVPnO

&XOSDEHG|PQLQJHQ��3UREOHPHW�PHG�DWW�I|UOlJJD
VN\GGVRPInQJVEHG|PQLQJHQ�WLOO�FXOSDUHNYLVLWHW�

Som ovan antytts har man ibland ifrågasatt om inte prövningen av en
handlingsnorms skyddsomfång kan göras inom aktsamhetsbedömningen.
Strahl har t.ex. sökt förlägga denna prövning till culparekvisitet.165

Aktsamhetsbedömningen blir då beroende av den konkreta skadeföljden.
Detta kan illustreras av följande: Antag att en kranförare på grund av oriktig
kranhantering tappar ett paket, på vilket det står "hanteras varsamt", när han
lastar detta på en båt. Paketet visar sig innehålla en "helvetesmaskin" som
exploderar. Båten sjunker och flera människor dör. Man kan då tycka det
vara orimligt att kranföraren ska svara för denna skada och med det här
beskrivna synsättet anser man honom då inte vara vårdslös under de aktuella
omständigheterna. Hade det däremot varit så att följden av hans handling
blivit skador på båten eller att en person fått det nedfallande paketet i
huvudet, så hade resultatet förmodligen blivit annorlunda. Kranföraren hade
ju brutit mot en handlingsnorm som förpliktar honom att behandla godset
varsamt, och denna handlingsnorm avser att skydda mot sådana skador.
Kranföraren skulle således anses vara vårdlös i förhållande till en sådan
följd.166

Jag finner emellertid att problem uppstår om man gör
aktsamhetsbedömningen beroende av den konkret inträffade skadan och är
benägen att här hålla med Nordenson167 och Andersson168, som önskar hålla
isär frågeställningarna om culpa och handlingsnormens skyddsomfång. Om
man på detta sätt låter skyddsomfångsbedömningen ingå som del i
culpabedömningen, ger det upphov till ett rättssäkerhetsproblem, eftersom
det inte är möjligt för den handlande att i handlingsögonblicket, d.v.s. innan
skadan inträffat, avgöra om hans handlande kommer att bedömas som
vårdslöst. Man måste också ha i åtanke att en handling kan ge upphov till
olika skador för olika personer och olika skador för en och samma
skadelidande. Svaret på frågan om handlingen är culpös skulle med ett
sådant synsätt då kunna bli olika i förhållande till olika skadelidande eller så

                                                
165 Strahl, Festskrift till Karlgren, s.345f.
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culpa för att komma fram till att skadeståndsskyldighet inte föreligger.
167 Se Nordensons yttrande i NJA 1976 s.458, s.466.
168 Se ovan avsnitt 7.2.



skulle handlingen kunna anses culpös i förhållande till en följd för en
skadelidande men inte för en annan. Handlingen blir då både culpös och
icke culpös. Jag ser alltså en fördel i att domstolarna vid culpabedömningen
inriktar sig på en bedömning av själva handlingen och bortser från den skada
som faktiskt inträffat. För att få handlingsstyrande genomslag bör
culpabedömningen gälla absolut.

$GHNYDQVEHG|PQLQJHQ��+XU�OnQJW�I|UPnU�GHQ�JH
O|VQLQJDU"

Det är viktigt att poängtera att adekvanslärans användbarhet för att ge
lösningar på problem avseende ansvarets gräns är beroende av vad man
lägger in i begreppet adekvans. Anser man att detta begrepp endast rör
frågan om sannolikhet och förutsebarhet, når adekvansläran inte långt. Man
kan finna denna inställning hos Andersson och Nordenson. Adekvansläran
går då ut på en strikt bedömning av kausalitetsförhållandet. Inga
rättspolitiska värderingar läggs in i denna adekvansbedömning, utan
undersökningen är av närmast filosofisk natur.169 Jag finner det vara klart att
det behövs något utöver en sannolikhetsbedömning, när man avgör var
gränsen för ansvaret ska gå. Det är långt ifrån alltid som en sådan
bedömning rimligen kan motivera resultatet. Man kan anföra de
uppmärksammade chockskadefallen som exempel. Det torde knappast
kunna anses osannolikt eller oförutsägbart att en person (som inte kan
klassas som närstående) blir chockad vid åsynen av ett mord. I ett sådant fall
torde domstolarna enligt gällande praxis ändå inte döma ut skadestånd (Jfr
NJA 1993 s.41 I och II och NJA 1996 s.377). Man kan också fråga sig om
det inte är fullt sannolikt att en arbetsgivare, vars bil skadas, ådrar sig förlust
genom att hans personal inte kunnat sysselsättas under den period som bilen
varit på reparation (jfr NJA 1959 s.552 där ersättning vägrades med
anförande av adekvansresonemang). Innebar inte skadehandlingen som
resulterade i ett brott på en elkabel i NJA 1988 s.62 en ökning av
sannolikheten för det produktionsbortfall som uppstod? Ersättning utgick
inte för denna skada. En bedömning av sannolikheten för skadans
inträffande kan i nämnda fall inte ha varit utslagsgivande.

Genom att formulera adekvanskravet på ett annat sätt kan man emellertid
täcka upp fler avgränsningsproblem. Adekvansläran har överhuvudtaget ett
mycket flytande innehåll. Man brukar också säga att den innebär att alltför
avlägsna eller säregna skador inte ersätts. Med en sådan formulering blir
adekvansläran inte bara en fråga om sannolikhet och den förefaller på så sätt
mer användbar. En i litteraturen ofta förekommande formulering är också att
skadan ska ligga "i farans riktning" för att vara ersättningsgill. Ett välkänt
exempel formulerat av adekvanslärans grundare, v. Kries, kan illustrera
detta. En kusk somnar en kväll när han kör en vagn med en passagerare.
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yttrande i NJA 1976 s.458, s.467.



Detta är vårdslöst av honom. Hästen ger sig till följd av detta in på fel väg.
Under färden träffas passageraren av blixten och dödas. Detta hade inte skett
om kusken kört rätt väg. Han har följaktligen orsakat dödsfallet. Likväl
förefaller det alltför strängt att ålägga kusken skadeståndsskyldighet. Skadan
hade lika väl kunnat inträffa om passageraren befann sig på den rätta vägen.
Man hade förmodligen bedömt situationen annorlunda om vagnen farit i
diket och passageraren skadats på grund av detta. Under sådana
omständigheter måste nämligen skadan anses ligga i farans riktning.
Bedömningen att kusken varit vårdslös bygger på att han genom att han
somnat under färden har skapat en risk för att ekipaget ska åka i diket och
liknande. Blixtnedslaget innebär inte något förverkligande av denna risk.
Genom att ge adekvansläran en sådan innebörd, blir det genom en
tillämpning av den i realiteten fråga om en prövning av den överträdda
handlingsnormens skyddsomfång, och inte bara fråga om beräknelighet. Har
den fara som motiverade ansvaret förverkligats?  I fall av samma typ som
cykelpumpsfallet finns det då möjlighet att med hänvisning till bristande
adekvans motivera att ersättning ej ska utgå, trots att skadan i detta fall
mycket väl kan sägas vara en sannolik följd av den 9-årige A:s handlande.
Jag vill med detta visa att, med den innebörd begreppet adekvans ofta getts i
litteraturen, det är möjligt att fånga upp en viss del av
skyddsändamålsresonemangen med adekvansbedömningen.

Det finns emellertid enligt min mening fall där det inte är rimligt att stödja
det beslut man tagit i fråga om ansvarsgränsen på adekvansläran, även om
denna är mycket formbar. Om man ser avgränsningsfrågan från det
Andersson kallar skadelidandeperspektivet blir det här, enligt mitt sätt att se
det, svårt att vägra ersättning med anförande av adekvansresonemang. Det
skulle innebära en alltför långtgående uttänjning av adekvansprincipen. Som
ett exempel på detta kan anföras frågan huruvida skadeståndsersättning ska
utgå då den skadelidande på något sätt är överkänslig för skada.
Huvudregeln är här att skadevållaren får ta den skadelidande som han finner
honom, men den skadelidande måste ändå ha ett visst minimum av
motståndskraft. Man anser alltså att den skadelidande själv får bära en viss
risk. I NJA 1932 s.572 förvägrades en person ersättning för en neuros som
uppkommit i samband med att denne fått en brännskada. De psykiska
besvären ansågs bero på ett abnormt känsligt nervsystem. Att i en sådan
situation vägra ersättning med hänvisning till bristande adekvans är enligt
min mening att övertolka adekvansprincipen, även om det finns möjlighet
att ge denna skiftande innebörd.

Orsaken till att man i svensk rätt håller fast vid adekvansläran är säkerligen
dess anpassningsbarhet. Visserligen kan den genom sitt mycket flexibla
innehåll bli tillämpbar på många avgränsningsproblem och där leda till ett
rimligt resultat. Detta för emellertid samtidigt med sig en risk för att man
döljer de skäl som verkligen ligger till grund för avgörandet bakom
intetsägande adekvansetiketter. Detta anser jag vara adekvanslärans stora
problem. Jag återkommer till detta.
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Den kritik man kan anföra mot den typ av begränsningslära som uppställts
av Håkan Andersson är att den genom sitt vaga innehåll ger upphov till ett
rättssäkerhetsproblem, då den leder till resultat som parterna i ett mål kan ha
svårt att förutse. Rättstekniska hänsyn talar också emot en sådan lära som
Andersson förespråkar. Det har sagts att den inte ger mycket ledning för
rättstillämparen, när denne ställs inför ett ansvarsavgränsningsproblem.170

Läran överlämnar till domaren att avgöra vad som utgör en rimlig
gränsdragning. Jag finner att det Andersson i själva verket vill säga med sin
avhandling är att risken för skadan ska placeras genom en avvägning av
samtliga aktuella ändamålssynpunkter. Om vi ser tillbaka på
domsmotiveringarna i de engelska Dutton-fallet171 och Spartan Steel-
fallet172, ser vi att olika skäl för och mot ansvar där öppet vägdes mot
varandra för att nå en rimlig lösning. Enligt den uppfattning jag fått om
skyddsändamålsläran är det så Andersson önskar att ansvarsavgränsningen
ska gå till. Han förespråkar ju en argumentationsmetod där man beaktar de
individuella särdragen av varje uppdykande problem. I detta sammanhang
bör påpekas att man i ett common law-system är mer benägen att se
domaren som en skapare av rätten och inte bara som uttolkare av gällande
rätt.  Jag tror att man i svensk rätt känner sig mera främmande inför sådana
rimlighetsavvägningar än vad man gör i engelsk rätt, och att domaren
föredrar en något fastare princip att hålla sig till.

På bekostnad av rättssäkerheten vinns emellertid en flexibilitet som gör att
läran fungerar i de mest skiftande fall. Problemet med skadeståndsansvarets
gräns illustrerar alltså svårigheten att förena kravet på förutsebara beslut och
klara, lätthanterliga regler med en önskan om att i det enskilda fallet komma
till ett rättvist beslut. Frågan är emellertid om inte invändningen mot
skyddsändamålsläran om att denna skulle ge osäkra resultat och inga klara
riktlinjer för rättstillämpningen även drabbar adekvansläran. Jag har svårt att
se vad som egentligen menas med begreppet "adekvat kausalitet". Då
domstolarna nöjer sig med att hänvisa till adekvansuttryck som "ett så
onormalt led i skadeförloppet" eller "en så säregen och oförutsägbar
händelse", är det knappast något som kan sägas främja rättssäkerheten, då
parterna inte kan utläsa vilka skäl som i själva verket varit utslagsgivande.
Jag kan ansluta mig till argumentet att det med tillämpning av adekvansläran
finns en risk att man uppfattar skadan som adekvat om ersättning ur
billighets- eller andra lämplighetssynpunkter anses böra utgå. Värdet i
Anderssons resonemang tycker jag ligger just i att han pekar på att ett så
mångfasetterat problem som ansvarets gräns inte kan lösas med en enkel
formel, som lägger vikten på förutsägbarheten eller sannolikheten i ett
                                                
170 Se t.ex. den kritik Bengtsson och Hellner framfört mot Anderssons lära. Bengtsson,
SvJT 1994, s.200 och Hellner JT 1994-95, s.847f.
171 Se avsnitt 6.3.4.
172 Se avsnitt 5.4.



förlopp. Det rör sig om ett värderingsproblem och Andersson försöker peka
ut de värderingar som i olika typfall ligger bakom det beslut man tagit
avseende ansvarets gräns. Verkligheten är komplicerad och det finns ingen
enkel lösning till problemet med ansvarets gräns. Man bör nog erkänna att
ansvarsgränsen ofta bestäms efter vad man i det aktuella fallet finner vara en
rimlig riskfördelning och öppet redovisa sina skäl.
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