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Sammanfattning 

  

Skadeståndslagen är den generella regleringen för skadestånd i utomobligatoriska 

förhållanden. I 2:2 SkL regleras det att ersättning för ren förmögenhetsskada enbart utgår 

om skadan vållats genom brott. Regleringen i skadeståndslagen avseende ren 

förmögenhetsskada har blivit ifrågasatt av många rättsvetenskapsmän. Praxis från Högsta 

domstolen utgör en utav de centrala rättskällorna och är därmed gällande rätt i Sverige.  

 

Genom att etablera nya förutsättning samt principer har Högsta domstolen undgått  

lagregleringen i SkL och ersättning har utdömts vid rena förmögenhetsskador trots att det 

inte förelegat något brott. Uppsatsen kommer bland annat att behandla två rättsfall av 

betydelse för rättsutvecklingen, vari Högsta domstolen har utdömt ersättning för 

ren förmögenhetsskada, trots att brott inte förelegat.  

   

Rättsutvecklingen på det skadeståndsrättsliga området har i praktiken inneburit att 

domstolarna kommit alltmer ifrån lagen vid sina bedömningar. Detta kan verka oförenligt 

med vad som faktiskt stadgas i lag, då lagen ställer upp ett brottsrekvisit för att ren 

förmögenhetsskada ska vara ersättningsgill. Rättsutveckling på området kan sägas gett 

upphov till ett nytt område inom skadeståndsrätten, med frågan huruvida 

rättsutvecklingen genom HD:s praxis ger anledning till en eventuell reform av den  

nuvarande skadeståndslagstiftningen.    
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1. Inledning  
 	

1.1 Problembakgrund  
 

Föreställ dig en situation där mataffären ICA har en reklamkampanj som "smutskastar" 

affären Hemköps varor. Hemköp förlorar på så sätt sina kunder, vilket leder till en 

minskad försäljning och därmed lider Hemköp en ren förmögenhetsskada. Vad 

händer i det fallet ICA:s smutskastning av Hemköp lett till en minskad försäljning? 

Föreligger något skadeståndsansvar, vem bär då ansvaret för Hemköps minskade  

försäljning?  

 

Sverige är en rättsstat med grundläggande rättsprinciper som skyddar rättssystemet och 

därigenom demokratin i landet. En av rättsgrundsatserna är legalitetsprincipen 

och kommer till uttryck i regeringsformen (1974: 152) 1:1 3 st. Principen uttrycker 

maktutövningens normbundenhet, det vill säga att alla statliga, kommunala- och 

normgivande organ omfattas av och är skyldiga till att följa Sveriges lagar1.  

Legalitetsprincipen utgör också en av de viktigaste principerna inom straffrätten och 

uttrycks genom den latinska satsen nullum crimen sine lege, som betyder inget brott utan 

lag.2 Ur den straffrättsliga aspekten syftar principen till att medborgarna genom  

lagstiftningen kan förutse hur och när det kan inträda rättsliga konsekvenser för ett visst 

handlande. Det ska framgå i lagen vilka gärningar som är straffbara och vilket straff  

gärningarna medför 3. Det kan sägas att principen ställer upp krav för bland annat hur 

domstolarna får utöva sin kompetens. Ett exempel för detta är retroaktivitetsförbud, som 

innebär att en individ inte får dömas för en handling som är straffbelagd, men inte var det 

vid tiden då brottet begicks. Ett annat exempel är analogiförbudet som rör tillämpningen 

av straffbestämmelser. Förbudet innebär att domstolarna inte får tillämpa bestämmelser på 

sådant sätt att de går utöver dess ordalydelse.4   

  

 

                                                
1 Se lagkommentar till RF 1:1 3 st. i Karnov 
2 Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, 
Nordell, Per Jonas, Persson, Annina H., Radetzki, Marcus & Zila, Josef, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 
Fjärde upplagan, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s. 526 
3 https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/legalitetsprincipen, (hämtad 2018-05-01) 
4 Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, 
Nordell, Per Jonas, Persson, Annina H., Radetzki, Marcus & Zila, Josef, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 
Fjärde upplagan, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s. 527 
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Mot den nu angivna redogörelsen för legalitetsprincipen kan sägas att tillämpningen av 

lagbestämmelser inom straffrätten är noga reglerad och begränsad. Skadeståndsrätten 

visar däremot en motsatt sida vid tillämpningen av lagbestämmelser, avseende ren 

förmögenhetsskada. Rättsområdet utgör ett särskilt område inom främst civilrätten, 

däremot är skadestånd en sanktion för olika typer av handlingar och behandlas ofta i 

straffrättsliga sammanhang. En situation där skadeståndsrätten och straffrätten möts är när 

en ren förmögenhetsskada uppkommit. En situation vari brott, skadestånd och en 

motstridig lagtillämpning är inblandad.   

 

Ren förmögenhetsskada utgör en utav de fyra skadetyperna inom skadeståndsrätten 

och definieras i SkL 1:2, som en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att 

någon lider person- eller sakskada 5. Termen kan också definieras som en fristående 

ekonomisk skada6. Ren förmögenhetsskada omfattar såväl förluster i form av ett försämrat 

rörelseresultat för företag och andra näringsidkare, försämrade inkomster av arbete eller 

uppdrag, som förluster för enskilda personer i form av onödiga utgifter.7   

 

Ett exempel på en ren förmögenhetsskada är t.ex. ett företags goodwill som försämrats på 

grund av att en konkurrent smutskastat företaget. Ur ett juridiskt perspektiv kan det i ett 

sådant fall bli aktuellt med ett skadeståndsanspråk. SkL 2:2 förutsätter att en ren 

förmögenhetsskada vållats genom brott, för att den ska vara ersättningsgill8.   

 	

Högsta domstolen har under flera år utvecklat en rättstillämpning som kan anses som 

avvikande från skadeståndslagens explicita reglering, avseende rena 

förmögenhetsskador. Under åren har praxis på detta område utvecklats och flera rättsfall 

tillkommit från HD. Domstolen har i fallen utdömt skadestånd för ren förmögenhetsskada, 

som inte vållats genom brott eller haft något avtal som grund, det vill säga på 

utomobligatorisk grund.9 	

  
	

 

 

                                                
5 Se SkL(1972:207) 1:2  
6 SvJT 2017 s. 820 
7 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 61 
8 Se SkL (1972:207) 2:2 
9 SvJT 2017 s. 821 
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1.2 Problemformulering   
 

Under vilka förutsättningar blir ren förmögenhetsskada, utan stöd i lag eller något avtal 

som grund, ersättningsgill. 
	

1.3 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera utdömande av skadestånd för ren 

förmögenhetsskada, utan stöd i lag eller avtal. Därutöver är syftet med uppsatsen att 

utreda huruvida rättsutvecklingen på det skadeståndsrättsliga området hittills, ger upphov 

till en eventuell reform av den nuvarande skadeståndslagstiftningen.   

 	

1.4 Metod  
 

Vi kommer att utgå från svensk gällande rätt i uppsatsen och därmed använda oss av 

svenska rättskällor såsom lagar, förarbeten, praxis samt doktrin. De lagar och tillhörande 

förarbeten som kommer att vara mest relevanta för denna uppsats är skadeståndslagen 

(1972:207) (SkL), avtalslagen (1915:218) (AvtL) samt annan svensk speciallagstiftning 

inom skadeståndsrätten. Därutöver kommer vi att använda oss av praxis som belyser den 

problematik som behandlas i uppsatsen. Vidare kommer i uppsatsen att behandlas vilka 

argument HD använder sig av i praxis, för att ersättning vid ren förmögenhetsskada utan 

stöd i lag ska utgå. Därutöver kommer att undersökas huruvida det ur HD:s argumentation 

går att utläsa ett samband för utdömandet av ersättning för ren förmögenhetsskada utan 

stöd i lag, samt om det utifrån HD:s argument går att utforma regler på området. 

 

Uppsatsen ska klargöra det nuvarande rättsläget samt studera HD:s tillvägagångssätt, vid 

bedömningen av skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada utanför det lagreglerade 

området. I uppsatsen kommer vi att behandla olika rättskällor, som beskriver gällande rätt 

i Sverige. Därmed kommer vi att använda oss av den rättsdogmatiska metoden, då vi i 

uppsatsen kommer att tolka och systematisera gällande rätt. I uppsatsens analyserande del 

kommer vi att föra de lege ferenda resonemang, genom att resonera utifrån ett perspektiv 

för något som bör vara gällande rätt.    
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1.5 Avgränsningar   
 

I denna uppsats kommer vi att avgränsa oss på så sätt att vi inte kommer beröra 

internationell rätt eller EU-rätt. Vidare kommer vi inte att behandla ansvar inom 

kommersiell skadeståndsrätt i någon större omfattning, än den som presenterats i kapitel 5 

uppsatsen. 

 

1.6 Disposition  
 

I kapitel 2 presenteras rättsområdet skadeståndsrätt, dess innebörd, syfte och rättsliga 

reglering. Denna presentation ger en grundläggande kännedom för rättsområdet och är 

väsentlig för att förstå den problematik som vidare belyses i uppsatsen.  

  

Vidare i kapitel 3 följer en beskrivning av grundläggande begrepp inom skadeståndsrätten, 

samt en uppställning av de olika ansvarsformerna, med en beskrivning av dess innebörd. 

Vidare i kapitlet presenteras en mer omfattande bakgrund för ren förmögenhetsskada och 

dess innebörd samt skadetypens rättsliga reglering.  

  

I kapitel 4 ges en beskrivning av den framväxande problematiken, som uppsatsen 

behandlar och de gränsdragningsproblem som rättsutvecklingen medfört. Därutöver 

behandlar kapitlet huruvida rättsläget kan betraktas ge upphov till ett nytt område inom 

skadeståndsrätten. Kapitlet avslutas med en kategorisering av situationer, i vilka ren 

förmögenhetsskada ersatts utanför det lagreglerade området.  

  

I kapitel 5 presenteras först en kort beskrivning av ren förmögenhetsskada i 

kommersiella sammanhang. Vidare presenteras skadeståndsansvaret för yrkesgrupper 

inom rådgivning av olika slag. Kapitlet behandlar också kort en del 

av den speciallagstiftning som tillhör de angivna yrkesgrupperna.  

 

I kapitel 6 framställs den analys som görs av problematiken avseende utdömande av 

skadestånd för ren förmögenhetsskada, utanför det lagreglerade området, samt huruvida 

det nuvarande rättsläget är tillräckligt eller inte.   
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2. Vad är skadeståndsrätt?  
 	

2.1 Inledande kommentarer  
 

I detta kapitel ges en grundläggande redogörelse för skadeståndsrätten och dess innebörd. 

Vidare i kapitlet behandlas de olika skadetyperna, samt en mer utförlig redogörelse för ren 

förmögenhetsskada.  	

	

2.2 Allmänt om skadestånd  
 

Skadeståndsrätten är ett rättsområde som aktualiseras i många olika juridiska 

sammanhang och går ihop med flera rättsområden som exempelvis associationsrätt, 

straffrätt, försäkringsrätt, allmän förmögenhetsrätt etc. Ett skadestånd innebär en 

ersättning i pengar, avseende en skada som den som orsakat (skadevållaren) kan 

bli skyldig att utge till den som drabbats av skadan (skadelidande). Skadeståndet har ett 

förebyggande syfte, fortsättningsvis benämnt det preventiva syftet, och ett ersättande 

syfte, fortsättningsvis benämnt det reparativa syftet.10  

 

Det preventiva syftet innebär vetskapen att det för en skadevållare föreligger en risk att 

tvingas utge skadestånd. Denna vetskap leder till att individer såväl som företag agerar på 

ett sätt för att undvika att skada uppkommer.11 Det reparativa syftet innebär att den 

skadelidande har möjlighet att reparera den uppkomna skadan, genom den ersättning som 

skadevållaren faktiskt utger.12 Syftet kan också benämnas som reparationsintresset, den 

som råkat ut för en skada som enligt skadeståndsrättslig lagstiftning är ersättningsgill, ska 

försättas i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig inträffat.13 	

	
	

	
 
 
 

                                                
10 Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, 
Nordell, Per Jonas, Persson, Annina H., Radetzki, Marcus & Zila, Josef, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 
Fjärde upplagan, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s. 473 
11 Ibid., s. 473 
12 Ibid., s. 473 
13 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 326 
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2.3 Skada  

 
Inom skadeståndsrätten finns fyra olika typer av skada: personskada, sakskada, ren 

förmögenhetsskada och kränkning. En personskada utgör huvudsakligen en fysisk eller 

psykisk skada på människokroppen. Inom denna typ av skada omfattas också alla 

ekonomiska följdskador skador som uppkommer till följd av den fysiska eller psykiska 

skadan. Den andra skadetypen är sakskada och avser primärt en fysisk skada på fast eller 

lös egendom. Till denna skadetyp omfattas också permanent eller tillfällig förlust, samt 

ekonomiska följdskador på samma sätt som vid personskada. Den tredje skadetypen är ren 

förmögenhetsskada, denna typ är en skada av ekonomisk natur som inte är en ekonomisk 

följdskada av att någon lidit en person-eller sakskada. En mer förenklad definition av ren 

förmögenhetsskada skulle kunna vara en fristående ekonomisk skada, som t.ex. ett 

försämrat rörelseresultat som uppkommit, utan något samband med att den skadelidande 

drabbats av en person- eller sakskada. Den fjärde och sista skadetypen är kränkning och 

innebär att en individ framkallar känslor av rädsla, obehag, förnedring eller liknande, hos 

någon annan.14 

 

2.4 Kontraktuell- och utomobligatoriskt skadestånd  
 

Skadeståndsrätten har två sidor, den ena kallas för den kontraktuella sidan och avser de 

krav på skadestånd som grundas på ett avtalsbrott. Skadeståndet regleras alltså i avtal som 

upprättats mellan avtalsparterna. Den andra sidan kallas för den utomkontraktuella eller 

utomobligatoriska sidan, denna sida avser krav på skadestånd som inte har någon grund i 

ett avtalsbrott. Ett exempel på detta är att A är ute och leker med sin boll och råkar krossa 

en fönsterruta i X:s villa, det föreligger inget avtal mellan A och X och skadeståndskravet 

från X:s sida grundas därför på utomobligatorisk grund.15  

 

 

 

 

 

                                                
14 Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, 
Nordell, Per Jonas, Persson, Annina H., Radetzki, Marcus & Zila, Josef, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 
Fjärde upplagan, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s. 476 
15 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 325 
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2.5 Skadeståndsrättens reglering 
 

Den huvudsakliga regleringen för skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207, SkL). 

Denna lag infördes 1972 och var främst en kodifiering av rättspraxis, vilket innebär att 

rättsregler som vuxit fram ur rättspraxis, sammanställts till ett lagverk.16  

 

Skadeståndslagen behandlar främst regler för utomkontraktuellt skadestånd, men regler 

för det utomkontraktuella området återfinns också i annan särskild lagstiftning, samt i 

rättspraxis.17  I SkL 1:1 anges lagens tillämpningsområde, paragrafen antyder att detta 

område är vidsträckt och omfattar såväl det utomkontraktuella som det kontraktuella  

området, med det explicita undantaget ”...om ej annat är särskilt föreskrivet 

eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden”18.19 Utöver skadeståndslagen finns förarbetena till lagen som utgör en 

viktig del utav den skadeståndsrättsliga regleringen. Förarbetena, närmare 

bestämt propositionen till SkL, prop. 1972:5, anses vara viktigast på grund av att den ger 

en utförlig kommentar till alla rättsregler som stadgas i lagen. Kommentarerna bygger dels 

på grundval av tidigare praxis, dels på departementets egna överväganden.20    
 	
Av det ovannämnda är det således skadeståndslagen som är den primära lagen inom 

skadeståndsrätten. Utöver SkL finns också annan lagstiftning som innehåller lagregler om 

skadestånd, oberoende av vem som vållat skadan och om det är på det kontraktuella-

 eller utomkontraktuella området. Järnvägstrafiklagen, miljöbalken 32 kap 

och produktansvarslagen är exempel på sådan lagstiftning inom skadeståndsrätten.  

En tredje kategori av den rättsliga regleringen är rättspraxis. Denna del av regleringen 

utgör en väsentlig del inom skadeståndsrätten, eftersom många bestämmelser i 

skadeståndslagen har en sådan allmän formulering att de inte ger någon ledning för 

tillämpningen.21 

 

 

 

                                                
16 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 325  
17 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 325  
18 Se SkL (1972:207) 1:1 
19 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, 2., [rev.] 
uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 18 
20 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätten: en introduktion, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2014, s. 20 
21 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätten: en introduktion, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2014, s. 20 
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Utöver hittills nämnda rättskällorna faller också doktrin under skadeståndsrättens 

reglering. Doktrinen fyller en viktig funktion inom rättsområdet genom att lämna plats till 

författare att ge rättsvetenskapliga uttalanden avseende olika rättsfigurer och rättslägen. 

Det kan sägas att doktrinen har en kompletterande roll till de övriga rättskällorna inom 

skadeståndsrätten och får en särskild betydelse för sådana situationer där lagen inte ger 

någon större vägledning.22 

 

Skadeståndslagen är att anse som en ramlag som får sitt sakliga innehåll 

genom kompletterande bestämmelser i andra lagar och rättspraxis. Det finns flera begrepp 

i SkL som till exempel oaktsamhet och uppsåt, som inte är lämpliga för att preciseras 

genom lagstadgande. Det lämnas därför ett stort utrymme till att genom 

rättspraxis kunna utforma och tillämpa principer som ger en innebörd till sådana begrepp.  

Ytterligare en kategori av reglering har tidigare nämnts och hör till det kontraktuella  

skadeståndsområdet, nämligen avtal. Två avtalsparter kan själva avtala om hur anspråk på 

skadestånd ska regleras, samt att något annat än vad som anges i lagen, ska gälla. Detta 

kallas för att lagen är dispositiv och går att utläsa ur SkL 1:1. Däremot utgör lagen oftast 

ett minimi-skydd vilket innebär att om ett avtal stipulerar ett strängare ansvar för skador 

än vad som stadgas SkL, kan avtalet ofta jämkas och därmed sättas ur kraft med stöd av 

jämkningsregeln i AvtL 36§.23      

	

3. Några grundläggande begrepp 
 

Inom skadeståndsrätten förekommer begrepp som är centrala för rättsområdet. Begreppen 

definierar dels olika ansvarsformer, det vill säga olika typer av skadeståndsansvar för den 

som vållat skadan och dels olika skadetyper inom skadeståndsrätten.  	

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 39 
23 Se AvtL (1915:218) 36§  
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3.1 Skadeståndsrättsliga ansvarsformer 
 

Adekvat kausalitet 	

När en person genom sitt handlande orsakar en skada, inträder i allmänhet 

skadeståndsskyldighet för personen. För att skadeståndsskyldighet ska föreligga ställs ett 

grundkrav att det ska finnas ett starkt orsakssamband mellan personens handlande och den 

uppkomna skadan, så kallat adekvat kausalitet. Orsakssambandet benämns oftast som 

kausalitet och kan i vissa fall vara enkelt att konstatera, exempelvis om någon sparkar på 

en persons ben så att personen bryter det. Det föreligger alltså kausalitet mellan sparken 

och det brutna benet.  

 

Det räcker däremot inte med att konstatera kausalitet i en situation, för att 

skadeståndsskyldighet ska inträda. Kausaliteten måste vara adekvat i den mening att 

skadan inte ska vara en för slumpmässig följd av handlandet. Syftet med adekvansen är att 

begränsa skadeståndsskyldigheten till en rimlig grad. Begreppet är som tidigare nämnts 

centralt för rättsområdet och väsentligt för att konstatera om det föreligger  

skadeståndsskyldighet, men definieras trots detta inte i lagtext. Däremot behandlas 

och definieras begreppet i doktrin och är föremål för utveckling genom 

rättspraxis.24 Vikten av adekvat kausalitet illustreras i det omdiskuterade Prosolviamålet,25 

där HovR förpliktade en revisor jämte sitt revisionsbolag, att till IT-företaget 

Prosolvia AB betala skadestånd om drygt 2 miljarder kronor på grund av att revisorn 

av oaktsamhet orsakat bolagets konkurs.26   

 

3.1.1 
Culpa  

Culpa är ett utav de centrala begreppen inom skadeståndsrätten och är ett latinskt ord 

för vårdslöshet eller oförsiktighet 27. Ett culpaansvar innebär i första hand ett ansvar för 

eget vållande, genom att handla på ett oaktsamt sätt som medför skadeståndsskyldighet28.  

Till culpa hör också begreppet uppsåt som kommer från det latinska ordet dolus. Uppsåt 

innebär att en gärningsman medvetet utför en otillåten handling. Tillsammans utgör dessa 

två begrepp rekvisiten för den så kallade culparegeln.  

 
                                                
24 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 343 
25 Se rättsfallet med målnummer: T 4207-10 
26 Se SvJT 2013 s. 1032 
27 https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/culpa (hämtad 2018-05-02) 
28 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 
121 
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I SkL 2:1 stadgas culpa-regeln som uttryckligen anger vårdslöshet eller uppsåt  

som rekvisit för skadeståndsansvar enligt bestämmelsen 29. I andra hand innebär 

culpaansvaret ett ansvar för annans vållande till skada, exempelvis en arbetsgivares 

skadeståndsansvar för en skada som vållats av en anställd, detta stadgas i SkL 3:1.30 

Culpaansvaret är att betrakta som den viktigaste ansvarsformen för det 

utomobligatoriska området.  

 

I skadeståndssituationer där det inte föreligger något avtal mellan den skadelidande och 

skadevållaren, faller det för handen för domstolarna att utreda culpa och om ett visst 

beteende är att anse som vårdslöst. Domstolarna gör i sådana fall en culpabedömning 

vilken innebär att domstolen ska finna en allmän aktsamhetsnorm som är vägledande, för 

att sedan avgöra om skadevållaren varit oaktsam genom att bryta mot den funna 

aktsamhetsnormen.31 Inom skadeståndsrätten finns en traditionell aktsamhetsnorm som 

kallas för bonus pater familias, normen innebär underlåtenhet att observera den 

omfattning av aktsamhet som utmärker en god familjefader. Denna norm utgör därmed en 

standard vilken ett handlande kan jämföras med vid en culpabedömning.32  

 

3.1.2 

Principalansvar 	

Tidigare nämndes att culpaansvaret också kan avse ett skadeståndsansvar för annans 

vållande. En mer specifik ansvarsform för annans vållande som avser relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kallas för principalansvar, även kallat strikt ansvar. 

Denna ansvarstyp regleras främst i SkL 3 kapitlet. Enligt vad som stadgas i SkL 3:1, 

bär arbetsgivaren skadeståndsansvaret för sina anställda, vid det fall som 

arbetstagaren genom fel eller försummelse i sin tjänst vållat en skada.33 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Se SkL (1972:207) 2:1 
30 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014,  
s. 135-136  
31 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s.328 
32 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s.328 
33 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 
144 
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3.1.3   
Presumtionsansvar   

En annan ansvarsform kallat presumtionsansvar är en typ av skärpt skadeståndsansvar. 

Denna ansvarsform är vanlig inom det kontraktuella området och innebär ett culpaansvar 

med omvänd bevisbörda. Vid en skadesituation presumeras att svaranden är 

skadeståndsskyldig om hen inte kan bevisa att hen är fri från vållande till skadan, också 

kallat att exculpera sig.  

 

Ansvarsformen kan illustreras med ett exempel, ett transportföretag tar hand om lös 

egendom som råkar skadas medan egendomen var i transportföretagets besittning. 

Transportföretaget presumerat ha vållat skadan och anses därmed bära 

skadeståndsansvaret såvida de inte kan bevisa motsatsen.34  

 
3.1.4  
Rent strikt ansvar 	

En fjärde ansvarsform kallas för rent strikt ansvar, också kallat objektivt ansvar och 

innebär skadeståndsansvar som inte är beroende av någons vållande. Skador som uppstår 

genom exempelvis luftfart, elektrisk ström, oljeutsläpp, särskilt farliga militärövningar 

etc. ger rätt till skadestånd utan att behöva konstatera vem som varit vållande.  

Rent strikt ansvar omfattar ofta sådana rättsområden där miljön och människan riskerar att 

utsättas för skada, exempelvis miljöskador och skador till följd av livsmedel, 

kosmetiska preparat, läkemedel etc. Regler om rent strikt ansvar återfinns i olika lagar 

såsom MBL 32 kap., PAL, Sjölagen, Järnvägstrafiklagen, Lag (2007: 1150) om 

tillsyn över hundar och katter.   

 
3.2 Ren förmögenhetsskada 
 

När det inte rör sig om en avtalsrelation mellan parter där särskilda regleringar har avtalats 

om ersättning vid en skada, gäller skadeståndslagens regler, SkL 1:1. Ren 

förmögenhetsskada i Skadeståndslagen definieras negativt, definitionen i SkL 1: 2 lyder 

enligt följande "Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.".  

Vidare stadgas i SkL 2:2 att en ren förmögenhetsskada är ersättningsgill om den vållats 

genom brott.35   

                                                
34 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, 2., [rev.] 
uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 26 
35 Se SkL (1972:297) 1:2, 1:1 samt 2:2 
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3.3 Rekvisiten för ren förmögenhetsskada   
 

För utdömande av skadestånd vid en ren förmögenhetsskada krävs därmed en sådan, som 

enligt SkL 1:2 innebär en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider varken person eller sakskada36. Den positiva definitionen av skadetypen kan 

beskrivas som en fristående ekonomisk skada, det vill säga att den skadelidande lider en 

ekonomisk förlust. I SkL 2:2 ställs två rekvisit för att en ren förmögenhetsskada ska vara 

ersättningsgill. Det första rekvisitet som stadgas i lagen är att skadan uppkommit genom 

vållande. Det andra rekvisitet som ställs upp i lagtexten är dessutom att skadan vållats 

genom brott. Utöver de nämnda ställs ytterligare ett rekvisit som är av allmän karaktär för 

skadeståndsrätten, nämligen att det ska föreligga ett orsakssamband mellan handlingen 

och skadan. Det måste även finnas ett orsakssamband mellan skadan och brottet, 

men samtidigt att orsakssambandet måste vara adekvat37.   

 

Ett brott är därmed också en förutsättning för ansvar vid ren förmögenhetsskada, vad som 

avses med brott kan utläsas ur BrB, i 1 kap 1§ BrB anges det att brott är en gärning som är 

straffbelagd enligt lag eller författning, och i Sverige är det framförallt BrB som innehåller 

straffbestämmelser38.  Det finns dock ingen begränsning till att det bara är de brott som 

återfinns i BrB som medför ansvar, även annan speciallagstiftning som också kan 

föranleda straff kan vara skadeståndsgrundande.39            

 

I svensk lagstiftning kan även utläsas att för att en gärning ska anses vara ett brott och 

därmed bli straffbelagd krävs att brottet begåtts uppsåtligen.40 Oaktsamhetsbrott kan även 

vara tillräckligt för att ett brott ska vara straffbelagt i svensk rätt, detta anges då specifikt i 

en viss paragraf att endast oaktsamhet räcker, vårdslöshet är ett annat begrepp 

som används i lagtext för oaktsamhet.41   

 

 
 
 

                                                
36 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 s.61 
37 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 s.197 
38 https://lagen.nu/begrepp/Brott, (hämtad 2018-04-16) 
39 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 s.76 
40 Se BrB (1962:700) 1:2 
41 https://lagen.nu/1962:700#K1P1 se lagkommentar till BrB (1962:700) 1:2, (hämtad 2018-04-05)  
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4. Det nya området 
 

Skadeståndsrätten är ett utav de rättsområden som under de senaste åren varit föremål för 

rättsutvecklingen. Sedan SkL utfärdades och trädde i kraft år 1972, har vissa regler i 

lagen omarbetats och ändrats fram till idag. Den befintliga regleringen är inte 

uttömmande, särskilt vad gäller ren förmögenhetsskada, det utrymme som lämnats till 

rättsutvecklingen genom praxis skulle eventuellt kunna ge upphov till nytt område inom 

skadeståndsrätten. 	

	

4.1 Gränsdragningsproblem  
 

De ändringar som berört ren förmögenhetsskada i SkL 2:2 gjordes senast 2001. 

Lagstiftaren ändrade lydelsen i paragrafen genom att ta bort följande mening: ”... enligt 

vad i 1-3 är föreskrivet i fråga om person- och sakskada”, paragrafen är i övrigt 

identisk med den tidigare lydelsen 42. Utöver den nämnda ändringen har det varit tyst från 

lagstiftarens sida avseende regleringen för ren förmögenhetsskada. Detta har lett till 

att rättstillämpningen, främst HD, har fått fria händer till att bidra till rättsutvecklingen 

genom praxis. 	

 

Visserligen är denna frihet för rättstillämpningen tillåten enligt vad som framkommer 

i propositionen till SkL prop. 1972:5 s. 568. Departementschefen anför 

i propositionen att lydelsen i SkL 2:2 inte är avsedd att utgöra något hinder för 

rättsutveckling genom praxis. Motivet bakom bestämmelsen i SkL 2:2 föranleder 

heller inte något hinder för rättstillämpningen att utveckla praxis, mot ett utvidgat ansvar 

för ren förmögenhetsskada. I propositionen nämner departementschefen också att 

en utvidgning av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada är ett svårlöst problem 

som kräver en mer ingående utredning, något som inte görs i propositionen43. Utöver det 

nu sagda anges i propositionen inga restriktioner för vad eller hur rättstillämpningen får 

göra avseende utdömandet av skadestånd för ren förmögenhetsskada som inte vållats 

genom brott. Det är och har varit ett område som lämnas till rättstillämpningen för 

avgörande.44     

 

                                                
42 Se SFS 2001:732, Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
43 Se departementschefens uttalande i prop. 1972:5 s. 158 
44 Se prop. 1972:5 s. 568  
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4.2 En utkristalliserad kategorisering från praxis 
 

Avsaknaden av en konkret reglering och rättsutvecklingen genom praxis som  

främst tillkommit från HD, ger upphov till frågan huruvida ett nytt område har  

vuxit fram för ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott.  

 

Rättsläget har under de senaste åren förändrats, ur HD:s praxis går att utläsa ett mönster 

vari HD förtydligat och utvecklat en form av kriterier för när en ren förmögenhetsskada 

kan ersättas på utomobligatorisk grund, utan något lagstöd i varken skadeståndslagen eller 

någon speciallagstiftning.45 HD:s kriterier kan delas in i tre huvudkategorier av typfall, 

kvalificerad tillitssituation, kvalificerat otillbörligt handlande och culpa in contrahendo, 

samt en uppsamlingskategori. Dessa typfall beskriver när den ovan beskrivna skadetypen 

är ersättningsgill. 

 

4.2.1 
Kvalificerad tillitssituation  

 
HD har i flera rättsfall argumenterat kring denna kategori som innebär att den 

skadelidande haft en befogad faktisk tillit, till den information som denne mottagit av 

någon i en professionell ställning, exempelvis en fastighetsvärderingsman.  

 

Begreppet befogad faktisk tillit, definieras i Jan Kleinemans, professor i 

civilrätt, uttryckta tillitsteori på området för ren förmögenhetsskada. Enlig Kleinemans 

teori ersätts en ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott, under förutsättningen 

att den skadelidande haft en faktisk befogad tillit till den information som legat till grund 

för den skadelidandes beslutstagande. 46 Grunden för kvalificerade tillitssituationer  

bygger på rättstillämpningen i det så kallade Kone-fallet NJA 1987 s. 692 47, där 

en kreditgivare använt ett värderingsintyg upprättat av en fastighetsvärderingsman, 

som underlag för kreditgivning. Det förelåg inget avtal mellan kreditgivaren i fallet och 

värderingsbolaget som fastighetsvärderingsmannen arbetade för. Intyget visade sig 	

senare vara felaktigt och kreditgivaren led en ren förmögenhetsskada.  

 

                                                
45 SvJT 2017 s. 822 
46 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än 
kontraktspart, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1987 
47 Se Bilaga 1 
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HD konstaterade i fallet att intyget inte upprättats med tillräcklig noggrannhet  

och att fastighetsvärderingsmannen därmed förfarit vårdslöst. Skadan vållades inte genom 

brott men HD gjorde klart att redan vid föreliggandet av vårdslöshet, kan ansvar för en 

tredje man på utomobligatorisk grund föreligga. Detta under förutsättning att 

den skadelidande haft en så kallad befogad faktisk tillit till intyget. 48  

 

I ett annat rättsfall NJA 2001 s. 878, med liknande sakomständigheter som i Kone-fallet, 

kom HD fram till ett motsatt domslut, vari de ansåg att en kreditgivare inte haft 

befogad tillit till ett värderingsutlåtande av en fastighet. Avgörande i detta fall var 

huruvida det förelåg skäl för kreditgivaren att ha befogad faktisk tillit till  

värderingsutlåtandet. Till skillnad från Kone-fallet hade värderingsmannen gjort ett 

förbehåll i utlåtandet, vari det framgick att det var osäkert om några av de uppgifter som 

legat till grund för värderingen var korrekta. Utöver det nämnda förbehållet angavs i 

utlåtandet att det var avsett för att ligga till grund vid eventuell tvist mellan parterna.  

 

Denna formulering som enligt HD var något oklar, men tillräcklig för att kreditgivaren  

hade kunnat kontrollera huruvida utlåtandet kunde användas som underlag för 

kreditgivning. På grund av denna omständighet menade HD att det inte är visat i fallet att 

värderingsmannen förfarit vårdslöst, samt att banken borde varit med observant och haft 

möjligheten att kontrollera utlåtandet. Skadestånd utgick i detta fall inte till banken med 

ovanstående argument som domskäl. 49   

 	

Gemensamt för dessa två fall utöver de liknande omständigheterna, är att det föreligger 

ett skadeståndsanspråk för ren förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott. Tvisten 

behandlar skadeståndsanspråk mot tredje man, det vill säga en relation mellan två parter 

som inte regleras av något avtal. Fallen speglar HD:s frihet i bedömningen av 

sådana skadeståndsfall, på sådant sätt som lagstiftaren åsyftat enligt prop. 1972:5 s. 568..  	

	

 
 

 
 

 

                                                
48 Se HD:s domskäl i NJA 1987 s. 692, samt SvJT 1998 s. 202 
49 Se NJA 2001 S.878, samt Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2014, s. 71 
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4.2.2  
Kvalificerat otillbörligt handlande  

	

Den andra kategorin har sin rättsutveckling i HD:s praxis och bygger på situationer, 

så kallade kvalificerat otillbörligt handlande. Sådana typer av situationer är vanliga i 

konkurrensrättsliga sammanhang och innebär förenklat ett handlande som är olämpligt 

eller illojalt i förhållande till sociala eller moraliska normer 50.  

 

Ett rättsfall av betydelse för denna kategori är NJA 2005 s. 608 51 (Max Frasses) vari 

HD definierar innebörden av kvalificerat otillbörlig konkurrens. Fallet behandlar en 

skadeståndsrättslig tvist mellan de konkurrerande restaurangkedjorna Max och Frasses.  

Max slöt ett hyresavtal med Lotsbåten AB avseende en lokal vari Max skulle bedriva sin 

verksamhet. Frasses förmådde senare Lotsbåten AB att bryta avtalet med Max för 

att uppnå konkurrensfördelar, varpå Max led en ren förmögenhetsskada. HD ansåg Frasses 

vara skadeståndsskyldig för sitt otillbörliga handlande och definierar denna rättsfigur 

enligt följande ”...ett tydligt avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell aktör.”52  

Rättsfallet tillkom senare än de tidigare nämnda, vilket innebar att det fanns mer praxis 

samt doktrinuttalanden53 för ren förmögenhetsskada på utomobligatorisk grund, 

emellertid tydliggör HD ytterligare att skadestånd för en sådan situation kan utgå.54  

 

4.2.3  
Culpa in contrahendo  

 
Hittills har i de tidigare kategorierna behandlat situationer med trepartskonstellationer, det 

vill säga att en avtalsrelation har förelegat mellan två parter, men skadeståndsanspråket  

riktats mot en tredje man där det inte förelegat någon avtalsrelation. En tredje kategori 

behandlar ersättning för ren förmögenhetsskada utan lagstöd, vid misslyckade 

avtalsförhandlingar.  

                                                
50 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/otillbörlig (hämtad 2018-04-29) 
51 Se bilaga 1 
52 se HD:s domskäl i NJA 2005 s. 608 
53 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än 
kontraktspart, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1987  
Karlgren, Hjalmar, Kollegium i allmän obligationsrätt: anteckningar efter Hj. Karlgrens föreläsningar, 
Oförändrad uppl., Juridiska fören., Lund, 1959  
54 SvJT 2017 s. 824 
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Kategorin benämns som vårdslöshet vid avtalsförhandlingar, också kallad culpa 

in contrahendo. Det latinska begreppet culpa in contrahendo är en allmän princip 

som innebär vårdslöshet vid ingående av avtal.55  

 

Principen innebär att skadeståndsansvar kan uppkomma vid vårdslöshet i samband med 

avtalsförhandlingar. Det kan också sägas att principen medför skyldighet att ersätta den 

som haft direkta förluster vid framförallt misslyckade avtalsförhandlingar, detta kallas 

för det negativa kontraktsintresset.56 Vårdslöshet vid avtalsförhandlingar är situationer 

som inte regleras av avtalsrättsliga normer, eftersom ett avtal aldrig kommit till stånd.  

Föreligger inget avtal, finns därmed inte heller något stöd för skadestånd. Culpa 

in contrahendo-principen fyller därför en viktig funktion genom att reglera sådana 

situationer.57  

	

Avtalsförhandlingar kan vara långvariga och kostnader av olika slag kan uppkomma i 

samband med förhandlingarna. Parterna är visserligen i regel inte bundna förrän ett avtal 

mellan dem sluts, men som tidigare nämnts kan avtalsförhandlingar också misslyckas och 

ett avtal kommer aldrig till stånd. Skadeståndsskyldigheten för culpa in contrahendo  

beror på den förhandlande partens avsikt.  

 

Genom att inleda eller fortsätta avtalsförhandlingar utan avsikt att sluta avtal med 

motparten, inträder skadeståndsskyldighet. Därtill hör också underlåtenhet att informera 

motparten att det inte längre finns någon avsikt att binda sig vid ett avtal. 

Förhandlingsparten som inte informerat sin motpart om detta kan därmed bli 

ersättningsskyldig för motpartens onödiga kostnader, som hen hade kunnat undvika om 

hen hade haft informationen.58   

 	

De onödiga kostnaderna som en part haft i samband med avtalsförhandlingarna är att 

betrakta som ren förmögenhetsskada, som följd av förhandlingspartens culpösa agerande. 

Den hittills beskrivna culpa in contrahendo-situationen belyses i NJA 1963 s. 105, ett 

rättsfall som betraktas som det mest kända avgörandet avseende culpa in contrahendo, i 

svensk rätt. Fallet handlade om E som bedrev sin affärsverksamhet i Venezuela. E 

förhandlade med G avseende en anställning vid ett colombianskt bolag.  

                                                
55 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 89 
56 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 89 
57 SvJT 2017 s.827 
58 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 98  
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Parterna kom överens om villkoren för anställningen men bestämde att avtalet inte skulle 

träda i kraft förrän det godkänts av det colombianska bolagets bolagsstämma, i enlighet 

med colombiansk rätt. G sände ett telegram till E och uppmanade honom att påbörja sin 

anställning i Colombia, trots att bolagsstämman ännu inte godkänt 

avtalet. E avvecklade sin verksamhet i Venezuela för att påbörja sin anställning i 

Colombia. Det visades senare att bolagsstämman inte godkände parternas avtal gällande 

anställningen och E yrkade skadestånd av G.  

 

I fallet uttalade HD att telegrammet var att anse som ägnat till att vilseleda E eftersom G 

varit tveksam till ifall avtalet skulle godkännas. HD menade också att G hade kunnat 

förutse risken att E skulle lida avsevärda förluster om avtalet ej realiserades, samt att G 

därmed förfarit vårdslöst och ansågs därmed skadeståndsskyldig enligt rättsprincipen 

culpa in contrahendo.59 

 

4.2.4 
En uppsamlingskategori  
	

Den sista kategorin för situationer där ren förmögenhetsskada ersätts utan lagstöd eller 

stöd i avtal, kan anses som en uppsamlingskategori för sådana fall som inte faller under de 

redan beskrivna kategorierna. Rättsfallen NJA1996 s.700, RH 2004:55, NJA 1998 s. 520 

och NJA 1980 s. 383 belyser några situationer inom denna kategori. Gemensamt för fallen 

är att skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada har ansetts föreligga efter 

vårdslöst agerande, utan att agerandet i fallen ansetts vara brottsligt. 60 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stort urval av rättsfall och olika situationer 

där HD uttalar något nytt avseende det ovanbeskrivna rättsområdet. Skadeståndsansvaret 

för ren förmögenhetsskada utanför det lagreglerade området, har i vissa fall utvidgats 

enligt HD och i andra begränsats. 61  	

 

 

 

 

 

                                                
59 Se NJA 1963 s. 105 
60 SvJT 2017: 828 
61 Jfr de nämnda rättsfallen 
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4.2.5  
Prejudikatvärde 

 
Ovan nämns olika rättsfall vilka krävt uttalanden och vägledning från HD.  

Ett avgörande vari HD uttalar något som klargör eller tydliggör ett rättsläge som inte 

regleras i lag eller andra författningar, blir ett prejudikat. Detta innebär att underrätterna, 

tingsrätter och hovrätter, använder HD:s tidigare bedömningar som stöd, för att 

döma i likartade fall.62 Avgöranden från HD är prejudicerande men kan däremot ha 

olika prejudikatvärde. När HD har dömt i ett fall kan justitieråden som avgjort  

målet välja att se avgörandet som vägledande i kommande liknande domar, och därmed 

redovisa domen utförligt som ett referatfall med ett prejudikatvärde.63  

 

Justitieråden kan dessutom bestämma att avgörandet endast ska anmärkas kortfattat som ett 

notisfall, utan något prejudikatvärde eller med ett lågt värde. 64 Det kan vara svårt att 

bedöma huruvida ett avgörande från HD kan anses ha ett prejudikatvärde eller inte. Alla 

HD:s avgöranden har därmed inte en prejudikatställning, de avgöranden som publicerats i 

NJA samt fått ställningen som referatfall, är de som tillmäts prejudikatställning i svensk 

rätt. Notisfallen, är de domar som justitieråden inte har ansett vara tillräckligt intressanta 

eller vägledande inför liknande kommande mål. Notisfallen har på så sätt inte heller ett 

lika högt prejudikatvärde som referatfallen.65   

 

HD har i flera fall klargjort vad som gäller i olika situationer avseende skadestånd för 

ren förmögenhetsskada utan stöd i lag eller avtal. Det finns dock ett par rättsfall som 

utmärker sig och ofta nämns i doktrinen, men också som domstolarna i sina bedömningar 

refererar till. Kone-fallet66 och Max-Frasses67 utgör exempel på sådana rättsfall och anses 

ha prejudikatvärde. Värdet i sig kan vidare diskuteras för varje enskilt fall, genom att 

bland annat titta på om någon av samtliga domare var skiljaktig till domslutet eller 

domskälen.  	

 

                                                
62 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, 2018, s. 38  
63 Bernitz, Ulf (red.),  Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 135  
64 Bernitz, Ulf (red.),  Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 135  
65 Bernitz, Ulf (red.),  Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 134 
66 NJA 1987 s. 692 
67 NJA 2005 s. 608 
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I Kone-fallet förekommer skiljaktiga meningar i TR dels gällande domslutet, dels 

motiveringen i domskälen. Vidare i de andra instanserna var ingen skiljaktig, 

avgörande för prejudikatvärdet blir vad som uttalades i HD och detta fall var samtliga 

domare enade i såväl domslut som domskäl. Kone-fallet kan därmed anses ha ett starkt 

prejudikatvärde och kan därmed läggas till grund vid bedömningen av liknande fall i 

framtiden.68 Vad gäller prejudikatvärdet i Max-Frasses föreligger i fallet inte någon sådan 

faktor, för att ifrågasätta prejudikatvärdet. Samtliga domare är överens i alla tre 

instanser och i HD föreslog justitiesekreteraren i sitt betänkande ett domslut som HD 

också valde att fastlägga.   

 

5. Ansvar inom kommersiell skadeståndsrätt  
 
	

Inom skadeståndsrätten finns också områden som omfattar särskilda rättsliga discipliner, 

den kommersiella skadeståndsrätten är ett exempel på ett sådant område. Ren 

förmögenhetsskada är den centrala skadetypen inom det kommersiella 

skadeståndsområdet och området aktualiserar den utomobligatoriska skadeståndsrätten. 

Detta innebär att kommersiella skadeståndsrätten också faller tillbaka till 

skadeståndslagen som reglering, i den mån annan speciallagstiftning inte är tillämplig.69   

 

En ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1:2 en fristående ekonomisk skada, vilket 

innebär att den kommersiella skadeståndsrätten är ett område för diskussion.  

Ett flertal ekonomiska skador kan förekomma vid kommersiella aktörers tjänsteutövning,  

exempelvis kan vårdslös rådgivning leda till ekonomiska förluster.70  Något som därmed 

blir aktuellt vid rena förmögenhetsskador, är rådgivaransvar.  

 

Det finns ingen enhetlig definition på hur rådgivaransvar ska definieras men en förklaring 

på det vanligaste scenariot av rådgivaransvar, är att en person har blivit oaktsamt vilseledd 

av den förmedlade informationen de fått av en rådgivare. Den vanligaste skadan som då 

uppkommer är ren förmögenhetsskada, eftersom det handlar om fristående ekonomiska  

skador.71   
 

                                                
68 Bernitz, Ulf (red.),  Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 159-160 
69 SvJT 2013 s. 1017 
70 SvJT 1998 s. 185 
71 SvJT 1998 s. 185 



 25 

I SkL 2:2 stadgas att det måste föreligga ett brott för ersättning vid en ren 

förmögenhetsskada, men i SkL finns det ett undantag vid myndighetsutövning.  

I SkL 3:2-3 §§ regleras det allmännas skadevållande genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning, men också i vissa fall genom felaktiga råd samt upplysningar.  

Viktigt att notera är dock att detta endast gäller myndighetsutövning och då ersätts också 

ren förmögenhetsskada, vilket skiljer sig från culparegeln som regleras i SkL 2:1.  

I SkL 1:1 stadgas det också att lagen är dispositiv och endast gäller om det inte finns 

annan speciallagstiftning som är tillämplig på området.72  	

	

En av de speciallagar som är tillämplig vid kommersiell skadeståndsrätt, är  

lag (2003: 862) om finansiell rådgivning till konsumenter, ”Lagen gäller vid finansiell  

rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering 

av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med 

sparmoment”, 1 §.73  Enligt den nämnda lagen 6 §, har alla konsumenter rätt till ersättning 

när en finansiell rådgivare orsakat en ren förmögenhetsskada med uppsåt eller genom 

vårdslöshet.74 Idag finns det inte en enhetlig lag som gäller för rådgivaransvar, inom vissa 

yrkesgrupper av rådgivare finns det dock specifikt lagstadgat ansvar vid rådgivning. 

Fastighetsmäklare samt försäkringsmedlare är exempel på två yrkesgrupper där speciellt 

lagstadgat ansvar för rådgivning finns. 	

 

De lagar som är tillämpliga i det fallet är lag (2005:405) om försäkringsförmedling, 5:7, 

där förmedlaren ska ersätta rena förmögenhetsskador som åsamkats genom uppsåt eller 

oaktsamhet, samt Fastighetsmäklarlagen (2011:666). I 8 § Fastighetsmäklarlagen 

(2011:666) stadgas det att mäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt samt i allt 

iakttaga god fastighetsmäklarsed, vid mäklarens åsidosättande av detta eller av de andra 

skyldigheterna han har enligt lagen, regleras skadeståndsskyldigheten i 25 §, ovannämnda 

lag. I 25§ regleras att vid det fall fastighetsmäklaren agerat uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, ska han ersätta skadan som till följd av detta drabbar säljaren eller köparen75.  

 

 

                                                
72 Se SkL (1972:207) 1:1 2:2, 3:2-3 
73 Se 1§ Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
74 Se nämnda paragrafer i Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
75 Se nämnda paragrafer i Fastighetsmäklarlagen (2011:666)  
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Ytterligare två yrkesgrupper som omfattas av rådgivaransvaret är revisorer, exempelvis 

vid skatterådgivning men även professionella kreditgivare, exempelvis banker.76  

Det kommersiella skadeståndsrättsliga området tydliggörs i ett av de tidigare nämnda 

rättsfallen, Kone-fallet NJA 1987 s. 69277 .78 

 

6. Analys  
 	
6.1 Inledning  
 	
Det som står i fokus för denna analys, är huruvida rättsläget idag gällande utdömande 

av skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd eller avtal som grund, är tillräckligt 

utrett. Vi kommer att analysera huruvida det finns ett behov av en lagreform på 

området, eller om rättsfiguren bör lämnas till rättsutvecklingen genom praxis så som den 

hittills gjort. Vi ser att samhället är i en ständig utveckling liksom juridiken. Ett område 

som dock tycks ha stannat upp är utdömandet av skadestånd för ren förmögenhetsskada 

utan stöd i lag eller avtal. Grunden för ett fungerande samhälle ligger i statsskicket och 

styrs av lagar likt den engelska legalitetsprincipen rule of law. HD har under flera år 

utvecklat en rättstillämpning på området, men trots det återstår skadeståndslagens 

reglering avseende rena förmögenhetsskador.  	

 

6.2 Praxis ersätter lag 
 

Enligt vår mening och den praxis som finns på området är ren förmögenhetsskada en 

vanligt förekommande skadetyp, inom främst den kommersiella rätten då det faller för 

handen att företag och andra kommersiella aktörer lider ren förmögenhetsskada. Ur HD:s 

rättspraxis går att kategorisera situationer för när den ovan beskrivna rättsfiguren kan 

ersättas, utanför det lagreglerade området. Däremot utgör de kategoriserade situationerna 

inte lagbestämmelser och har sin grund i rättsutvecklingen genom praxis. I doktrinen har 

många försök gjorts för att skapa en någorlunda struktur avseende rättsfiguren  

och har bidragit till att ge en ökad förståelse för hur rättsfiguren ska uppfattas, samt dess 

rättsliga konsekvenser.  

 

 

                                                
76 SvJT 1998 s. 185 
77 Se Bilaga 1 NJA 1987 s. 692 
78 SvJT 1998 s. 185 samt SvJT 1998 s. 196 
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Lagstiftarens motiv till bestämmelsen i SkL 2:2 har visserligen lämnat utrymme för  

en rättsutveckling genom praxis, något som enligt vår mening kan betraktas som en 

lösning på problemet att rättstillämpningen går åt motsatt håll än vad som uttryckligen  

stadgas i lag. Dock kan lagstiftarens lämnade utrymme ses som ett argument för att inte 

göra några förändringar inom området, samt låta domstolarna genom praxis bidra med 

moderna och innovativa domslut, på ett sätt som lagen inte kan. Något som däremot är 

värt att anmärka på är att det rör sig om en rättsutveckling genom praxis och inte om något 

som är stiftat i lag.  

 

Utifrån ett rättssäkert perspektiv kan detta försvåra för rättssubjekten att kunna förutse när 

en ren förmögenhetsskada utanför det lagreglerade området är ersättningsgill. Det kan 

förekomma fall i HD med sådana sakomständigheter som aldrig prövats förr och där 

rättskällorna inte ger någon vägledning. En sådan situation skulle enligt vår mening vara 

oroväckande för rättssubjekten ur en rättssäker aspekt, men likväl bekymrande för HD 

som måste göra en bedömning utan att ha några rättskällor att luta sig på.  

 

6.3 Praxis i den kommersiella världen 
	

Sedan skadeståndslagen trädde i kraft år 1970 har samhället och den kommersiella 

världen förändrats och blivit alltmer utvecklad, omfattande och komplex. Vi ser att den 

kommersiella skadeståndsrätten kommer fortsätta att utvecklas. Den kommersiella 

skadeståndsrättens tvistemål blir alltfler, samt ur praxis går att utläsa att de rena 

förmögenhetsskadorna rör allt högre belopp. Rådgivning har blivit en alltmer viktig del i 

vardagen, banktjänstemän samt skatterådgivare är endast få exempel på rådgivare som 

anlitas av privatpersoner, men även företag sinsemellan i ett kommersiellt syfte. För vissa 

bolagsformer ställs ett lagstiftat revisorskrav och inom affärslivet väljer alltfler att anlita 

experter. Rådgivaransvaret samt revisoransvaret blir därmed föremål för denna utveckling.  

 

Vi ser utifrån praxis att ren förmögenhetsskada är en vanligt förekommande skadetyp 

inom det affärsrättsliga området, särskilt bland företag. HD har sedan skadeståndslagens 

ikraftträdande utvecklat det kommersiella skadeståndsansvaret genom att i praxis 

förtydliga när ren förmögenhetsskada är ersättningsgill, utan stöd i lag. Tvistemål som 

berör den beskrivna rättsfiguren kommer troligtvis fortsätta att uppkomma inom det 

kommersiella området.  
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Det nu sagda visar att en tydlig reglering av rättsfiguren krävs, dels ur ett 

rättssäkert perspektiv, genom att rättssubjekten lättare kan förutse de rättsliga 

konsekvenserna för sitt handlande, dels genom att det preventiva syftet 

stärks och förhindrar fler från att handla på ett sätt som ådrar skadeståndsskyldighet, för 

denna skadetyp.   

 

6.4 Speciallagstiftning – En begränsad reglering 
	

Idag finns speciallagstiftning som reglerar att ren förmögenhetsskada ska ersättas, utan 

kravet att skadan vållats genom brott. Detta innebär att speciallagstiftningen ställer ett 

lägre krav för att skadeståndsansvar ska uppkomma än vad skadeståndslagen gör. 

Sådan speciallagstiftning är dock tillämplig när det råder specifika förhållanden mellan 

skadelidande och skadevållaren, exempelvis förhållandet mellan en konsument och 

dennes finansiella rådgivare. Vi ser utifrån praxis att sådana förhållanden lätt kan 

förändras, exempelvis vid fall där en tredje part är inblandad och inte omfattas av 

speciallagstiftningen. Sådana situationer leder därmed tillbaka till den generella 

skadeståndslagen för tvistelösning.  

 

Utifrån det nu nämnda anser vi att speciallagstiftningen är tillräcklig för de typsituationer 

den reglerar, men oanvändbar för den stora kategorin av typfall vid utomobligatoriska 

förhållanden. Vi ser därmed att domstolarna ständigt återkommer till skadeståndslagen, 

för alla fall som inte ryms inom speciallagstiftningen. Sammanfattningsvis ser vi att det 

finns ett behov för en framtida lagreform av skadeståndslagens reglering avseende ren 

förmögenhetsskada, som tydligt reglerar ersättningsmöjligheten vid 

utomobligatoriska förhållanden.   

 

6.5 Rättssäkerhet, HD:s roll 
	

En annan aspekt som vi anser oroväckande, är vilken påverkan rättsutvecklingen genom 

praxis har på rättssäkerheten i vårt rättssystem. Den allmänna vetskapen är att i Sverige är 

det riksdagen som beslutar om- och stiftar lagar och Högsta domstolen har i uppgift att 

skapa prejudikat på olika rättsområden, som underrätterna i regel rättar sig efter. Vi 

uppfattar att HD:s kompetens framstår att vara mer omfattande än vad den enligt lagen är. 

Rättsväsendet liksom advokater, andra jurister men också parter, fäster stor vikt vid HD:s 

uttalanden. Dessa uttalanden utgör inte lagbestämmelser, men betraktas som lag och 

används vid bedömningen i domstol.  
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Rättssäkerheten kan dessutom bli oförutsebar, i den mening att bedömningen av ett enskilt 

fall kan skilja sig på ett sätt som rättssubjekten inte kan förutse. Visserligen är HD:s 

tillvägagångssätt tillåtet och förekommer också inom andra rättsområden där lagen inte är 

tillräcklig. Det kommer alltid att finnas rättslägen där de rättsliga konsekvenserna kommer 

att vara oförutsebara, däremot kan en tydligare lagstiftning bidra till en ökad rättssäkerhet 

på områden där det faktiskt går, liksom det nu beskrivna. 

 

För att styrka vår uppfattning kan en kort jämförelse göras mellan rättsfallen NJA 2005 s. 

608 och RH 2008:46. Det förstnämnda fallet är det tidigare nämnda Max-Frasses fallet, 

det senare fallet rör sig om ett skogsföretag som avverkat skog på en fastighet utan 

vetskapen att ett annat skogsföretag hade avverkningsrätt till den avverkade skogen. 

Däremot hade skogsföretaget som avverkade skogen, indikationer på att  

avverkningsrätt kunde föreligga. HovR ansåg att det avverkande skogsföretaget har 

handlat kvalificerat otillbörligt och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet. I 

fallet har HovR hänvisat till Max-Frasses och grundat sin bedömning på de principer 

som HD fastslagit i det fallet.  

 

Vi ser härmed tydligt att fall skiljer sig åt i så stor omfattning att HD och HovR genom att 

bedöma omständigheterna i de olika enskilda fallen, vid en ren förmögenhetsskada utan 

stöd i lag eller avtal som grund, går utöver vad som faktiskt stadgas i lagtext. Det 

föreligger en låg rättssäkerhet i att, vid olika typsituationer där det utgår 

skadestånd för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag eller avtal som grund, bedöma fall 

på så olika sätt.  

 

6.6 Gemensamma drag 
  

De rättsfall som nämnts i uppsatsen, har alla haft olika karaktär och behandlat olika 

situationer som rör ren förmögenhetsskada utan stöd i lag eller avtal som grund. 

Problematiken som uppstår när lagtext inte är särskilt vägledande, utan när det endast ur 

praxis kan utläsas när ett rättssubjekt kan åläggas skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada, är att gemensamma argument samt allmänna normer att utgå från, blir 

svåra att hitta och rättsläget kan bli diffust. Självklart ser vi gemensamma drag som 

prejudikaten har, exempelvis att kvalificerat otillbörligt handlande eller vårdslöshet är en 

förutsättning för att skadestånd ska utgå.  
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Genom att förtydliga skadeståndslagen kan det diffusa rättsläget bli tydligare, 

rättssubjekten vet då under vilka förutsättningar de kan bli skadeståndsskyldiga, men i den 

mån lagen trots förtydligande inte räcker till, är det upp till rättstillämpningen att döma.  

 

Avslutning 
 

Denna uppsats behandlar rättsfiguren utdömandet av skadestånd för ren 

förmögenhetsskada, utan stöd i lag eller i något avtal som grund. Vidare har vi 

analyserat huruvida denna rättsfigur har utvecklats samt påverkat rättsläget på området, för 

att sedan komma fram till de slutsatser som följer.  	

 	

Lagstiftaren har i motiven till 2:2 skadeståndslagen lämnat utrymme för rättsutveckling 

genom praxis, gällande ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott. Detta har 

enligt vår mening lett till att HD fått någon form av exklusiv kompetens för rättsfigurens  

utveckling. Avsaknaden av en tydlig lagreglering för rättsfiguren har lett till att HD fått 

besluta i en rad viktiga frågor, som innefattar bland annat ansvar i utomobligatoriska 

förhållanden, samt vad som krävs för att en ren förmögenhetsskada på utomobligatorisk 

grund ska vara ersättningsgill. Detta har i sin tur lett till att HD i sina bedömningar fått 

utforma rekvisit och principer som vidare använts i domstolarnas bedömning i olika fall.   

 	

Vi menar att avsaknaden av en tydlig reglering avseende rättsfiguren, innebär en risk för 

rättssäkerheten att praxis betraktas och behandlas på samma sätt som lag. Det kan 

ifrågasättas om rättsfiguren är skyddsvärd eller om det inte är av större vikt att kunna 

förutse de rättsliga konsekvenserna vid ren förmögenhetsskada. I den praxis som belyses i 

denna uppsats, rör sig skadorna såväl som rättegångskostnaderna ofta kring miljonbelopp. 

De höga skadeståndsbeloppen har avkrävts parter som inte kunnat förutse sitt 

skadeståndsansvar och dess omfattning, varför det enligt vår mening är viktigt att 

rättssäkerheten kan tillförsäkras i så hög grad som möjligt för rättssubjekten. När praxis 

likställs med stiftad lag, anser vi att lagtexten på ett sätt tappar sitt värde. Vidare anser vi 

att användningen av praxis på detta sätt, öppnar upp för andra rättsområden med en 

otillräcklig reglering, att utvecklas på samma sätt, vilket innebär indirekt att HD stiftar 

lagarna och att lagregleringen inte längre fyller sin funktion.  
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Ett sätt att lösa den ovanbeskrivna problematiken är enligt vår uppfattning att genomföra en 

lagreform av bestämmelsen 2:2 i skadeståndslagen. Vi anser att det hade klarnat upp 

många frågetecken på området och att det hade underlättat för rättsväsendet såväl som för 

rättssubjekten, att förstå hur rättsfiguren ska behandlas samt lättare förutse dess rättsliga 

konsekvenser.  

 

Ytterligare en fördel som en lagreform skulle medföra enligt vår mening, är att det 

preventiva syftet kan komma att stärkas genom att rättssubjekten får en 

ökad förståelse för när och hur ett handlande kan medföra skadeståndsskyldighet, 

avseende ren förmögenhetsskada. 	
	

Avslutningsvis vill vi komma med ett förslag för en ny ordalydelse till bestämmelsen i 2:2 

SkL, vid det fall en lagreform i framtiden skulle komma att bli aktuell. Den nya 

ordalydelsen ska lyda enligt följande:  	

2§ Den som vållar ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan.  	

2st Om flera vållar sådan skada skall de solidariskt ersätta den. 	

 

Vad som menas med vållande i detta fall lämnas till den prejudicerande instansen att 

avgöra. Bestämmelsen ska enligt vår mening grunda sig på ett culpaansvar eftersom 

skadetypen är vanligt förekommande inom den kommersiella skadeståndsrätten och i 

yrkesroller där arbetet bör utföras på ett försiktigt och noggrant sätt. Ett rent strikt ansvar är 

enligt vår mening mer tillämpligt på områden där konsekvenserna kan orsaka fara för 

allmänheten och miljön, något som vi inte anser vara fallet för ren förmögenhetsskada.  

Detta är en omfattande paragraf som inte går att tolka på så många sätt, den ställer inte 

heller upp något brottsrekvisit. Det innebär i sin tur att HD inte får en lika utvidgad 

kompetens som i dagsläget.	
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Bilaga 1-Rättsfallsreferat 
 

Det finns en tydlig utveckling genom åren för utdömandet av skadestånd för ren 

förmögenhetsskada, utan något stöd i lag. HD har utvecklat och klargjort under vilka 

förutsättningar som ersättning för en sådan skada kan utgå, utanför det lagreglerade 

området. Nedan följer sammanfattningar av två rättsfall från HD som varit av vikt för 

rättsutvecklingen, avseende skadeståndsskyldighet för tredje man vid ren 

förmögenhetsskada som inte vållats genom brott.79  

 	

NJA 1987 s. 692 	
Rättsfallet handlar om ett investmentbolag (Kone invest AB), 

(fortsättningsvis benämnt investmentbolaget), som lånat ut en summa om en miljon 

kronor till en fastighetsbyrå (Bernts fastighetsbyrå AB), (fortsättningsvis benämnt 

fastighetsbyrån). Fastighetsbyrån ställde ett pantbrev om 800 

000 kronor till investmentbolaget som säkerhet för lånet, i fastigheten Drättinge 8:1  

i Jönköpings kommun. Investmentbolaget beslutade att godta pantbrevet som 

säkerhet och beslutet grundades på ett värderingsutlåtande som lämnats av Arne 

B i egenskap av platschef vid AB Jacobson & Widmarks U&W, (fortsättningsvis benämnt 

J&W). Utlåtandet innehöll lovande och fördelaktiga uppgifter beträffande  

fastigheteten som pantbrevet avsåg, samt en uppgift om att fastigheten utifrån vad som 

sagts i utlåtandet, skulle ge ett värde om 4 300 000 kronor.  

 	

Återbetalningen av lånet uteblev och den ställda säkerheten visade sig att inte kunna täcka 

investmentsbolagets fordran. Investmentbolaget väckte senare talan mot J&W vid Södra 

Roslags Tingsrätt (TR). Viktigt att nämna är att det inte föreligger någon direkt 

avtalsrelation mellan investmentbolaget och J&W. Detta innebär att investmentbolaget 

riktar ett skadeståndsanspråk mot tredje man på utomobligatorisk grund. TR inleder sina 

domskäl med att konstatera att investmentbolaget lidit en ren förmögenhetsskada, genom 

fastighetsbyråns uteblivna återbetalning av lånet.  

 

 

 

                                                
79 SvJT 2017: 820  
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Vidare har klargjorts att uppgifterna i värderingsutlåtandet av fastigheten Drättinge 8:1, 

har visat sig vara felaktiga. Enligt TR ska en långivare kunna lita på ett sådant utlåtande 

som lämnats till investmentbolaget, vilket har lett till att den rena förmögenhetsskadan 

uppkommit som en direkt följd av värderingsutlåtandet.  

 

TR besvarar också frågan om vem som bär skadeståndsansvaret i fallet och kommer fram 

till att J&W:s platschef Arne B, inte gjort sig skyldig till någon brottslig handling. 

Däremot har Arne B gjort sig skyldig till vårdslöshet genom att inte ha kontrollerat 

uppgifterna i utlåtandet tillräckligt noga.  

 

Sammanfattningsvis gör TR bedömningen att den som lämnat ett utlåtande som läggs till 

grund för belåning och som genom styrkt vårdslöshet orsakat kreditgivaren skada, kan i 

vissa fall till följd av detta komma att bli skadeståndsskyldig för kreditgivarens skada. 

J&W anses som ansvariga för investmentbolagets uppkomna skada och förpliktas av TR 

att utge 990 000 kronor jämte ränta till investmentbolaget. I TR:s dom eller domskäl 

diskuteras aldrig något specifikt lagrum. Det rättsliga argumentet som TR grundar sin 

bedömning på är en analogisk tolkning hämtad från kontraktsrätten80. 

 

J&W överklagade TR:s dom och målet togs upp i Svea Hovrätt (HovR). HovR anför bl.a. 

likt TR i sina domskäl, att Arne B inte gjort sig skyldig till något brott och utesluter till 

skillnad från TR, att skadeståndsansvar enligt SkL 2:4 inte föreligger. Vidare besvarar 

HovR ansvarsfrågan i målet, genom att klargöra att det ligger i sakens natur att ett 

värderingsutlåtande avseende en fastighet, används som beslutsunderlag för mottagaren av 

utlåtandet. Ett faktum som Arne B i detta fall borde ha insett, enligt HovR:s mening. 

Ansvaret för skadan i detta fall ska åläggas den som utfärdat utlåtandet det vill säga J&W. 

HovR utesluter fastighetsbyråns ansvar med motiveringen att den som givit uppdraget till 

en part för att avge ett utlåtande, inte är av avgörande betydelse vid bedömningen för 

ansvarsfrågan.  

 

 

 

                                                
80 Se begreppet analogisk lagtolkning:  
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/analogisk-lagtolkning  
 (hämtad 2018-04-26)  
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Även HovR gör en mer eller mindre likvärdig bedömning som TR och anser att Arne B 

agerat vårdslöst avseende uppgifterna i värderingsutlåtandet. J&W anses således 

ersättningsskyldigt mot investmentbolaget och HovR fastställer därmed TR:s dom. 

Bedömningen i denna instans skiljer sig inte särskilt mycket från TR:s och några 

ytterligare lagrum diskuteras inte heller. 

 

HovR:s dom överklagades till Högsta domstolen (HD) och målet beviljades 

prövningstillstånd. HD inleder sin bedömning i domskälen med att anföra att skadan som 

investmentbolaget lidit, är en direkt följd av värderingsutlåtandet med de oriktiga 

uppgifterna. Vidare går HD in på ansvarsfrågan och anför något som de tidigare 

instanserna inte tar upp. HD anför att Arne B utfört värderingen av fastigheten hos J&W 

samt att utlåtandet utfärdats i J&W:s och att J&W har ett principalansvar för Arne B:s 

handlande. Ansvarsfrågan blir den centrala frågan i målet som HD utreder.  

 

Tidigare har nämnts att det rör sig om en ren förmögenhetsskada men det är inte förrän i 

HD som det uttryckligen anförs. Vidare diskuterar HD att huvudregeln för att en ren 

förmögenhetsskada ska ersättas, är att den vållats genom brott enligt SkL 2:481. 

Därutöver anför HD tydligt att för att skadan i annat fall ska vara ersättningsgill på 

utomobligatorisk grund, krävs i princip stöd i lag. Något konkret stöd i lag för denna typ 

av fall finns inte i skadeståndslagen eller någon speciallagstiftning. HD går därmed in i 

förarbetena till skadeståndslagen, i vilka framgår att syftet med bestämmelsen i SkL 2:4 

inte är att hindra en rättsutveckling genom praxis som kan leda till ett mer vidsträckt 

ansvar för ren förmögenhetsskada. 

 

Avslutningsvis utreder HD ansvarsfrågan med att anföra att skadeståndsansvar för den 

som yrkesmässigt erbjuder sig att utföra fastighetsvärderingar, i regel inte har ett 

begränsat skadeståndsansvar till endast sin medkontrahent, utan också mot tredje man. 

Den slutgiltiga domen innebar att HD fastställde Hovrättens dom. 82 

 

 

 

 
                                                
81  Se SkL (1972:207) 2:2, som är den nya laglydelsen till dåvarande SkL 2:4 
82 NJA 1987 s. 692 
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NJA 2005 s. 608 
 

Detta rättsfall rör sig om en tvist mellan Max Hamburgerrestauranger AB (fortsättningsvis 

benämnt Max) och Frasses Bar i Luleå AB (fortsättningsvis benämnt Frasses). Parterna är 

verksamma inom hamburgerbranschen och är därmed konkurrenter. Max hyrde 

fastigheten Forellen 12 i Luleå (fortsättningsvis benämnt forellen) till sin verksamhet av 

Lillvikens fastighet AB, (fortsättningsvis benämnt Lillviken) och ett hyreskontrakt förelåg 

mellan Max och Lillviken. Vid månadsskiftet i augusti och september 1991 upphörde 

Lillvikens verksamhet i Forellen. Den 23 januari 1992 upprättade Max ett nytt avtal med 

Lotsbåten i Luleå AB (fortsättningsvis benämnt Lotsbåten) avseende hyresrätten till 

forellen. Lotsbåten företräddes av en person vid namn T.E. Parterna kom överens i det nya 

avtalet att Max under vissa villkor skulle ha rätten att återförvärva hyresrätten, vid det fall 

Lotsbåten skulle säga upp hyresrätten. Max avsikt med överenskommelsen var att 

förhindra konkurrenter från att få tillgång till Forellen utan Max tillstånd.  

 

Innan Lotsbåten övertog Forellen och ingick hyresavtalet med Max, hade de i samförstånd 

med Frasses planerat att överlåta Forellen till Frasses. T.E överlät senare sina aktier i 

Lotsbåten till Frasses och resterande andelar i Lotsbåten förvärvades av Frasses.  

Forellen övertogs av Frasses, Lotsbåten gick senare i konkurs vilket resulterade i att Max 

riktade skadeståndsanspråk mot Frasses för ren förmögenhetsskada i form av 

omsättningsbortfall.  

 

Tingsrätten ogillar Max käromål och grundar sin bedömning på det tidigare 

ogiltigförklarade avtalet mellan Max och Lotsbåten. Enligt TR:s mening föreligger inget 

kontraktsbrott mellan Max och Lotsbåten, på grund av den omständighet att Lotsbåtens 

inkråm överlåtits till Frasses. Vidare anför TR i sina domskäl att överenskommelsen i det 

upprättade avtalet mellan Max och Lotsbåten, inte kan binda en tredje man som inte ingår 

i det bindande avtalet.  

 

Målet överklagades och togs upp i HovR som med ändring av TR:s dom, förpliktade 

Frasses att utge skadestånd om 2 600 000 kronor till Max. I HovR görs en mer omfattande 

bedömning kring Frasses och Lotsbåtens handlande som betraktas som kvalificerat 

otillbörligt. Detta innebär att Frasses handlat på ett sätt för att uppnå konkurrensfördelar, 

som annars inte kunnat uppnås genom att använda vanliga affärsmetoder.  
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Vidare diskuterar HovR ersättningsmöjligheten för ren förmögenhetsskada som inte 

vållats genom brott, på utomobligatorisk grund. Även i detta fall läggs förarbetena till 

skadeståndslagen till grund för HovR:s bedömning av Frasses skadeståndsansvar i 

egenskap av tredje man. Definitionen i SkL 2:2, syftar inte till att hindra rättsutvecklingen 

genom rättspraxis och att skadeståndsskyldighet för tredje man inte är utesluten.  

 

Målet överklagades och togs slutligen upp i HD. I domskälen fäster HD stor vikt vid 

Frasses och Lotsbåtens handlande som anses som kvalificerat otillbörligt. HD anför att 

Frasses handlande är ett ”tydligt avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell 

aktör”83 samt att målet därmed anses vara av sådan karaktär som faller inom det utrymme 

som utvecklats i rättspraxis, det vill säga att skadeståndsskyldighet för tredje man kan 

föreligga, vid ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott, på utomobligatorisk 

grund. 84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Se HD:s domskäl i NJA 2005 s.608 
84

 NJA 2005 s. 608 
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