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1 Inledning 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I början av 70-talet stiftades i snabb takt tre lagar, som alla syftade till skydd för den 

personliga integriteten. De lagar som introducerades var Datalagen (1973:289), 

Kreditupplysningslagen (1973:1173) och Inkassolagen (1974:182). Dessa 

lagstiftningsprodukter föranleddes av den snabba tekniska utvecklingen, som ansågs 

kunna leda till ”det kontantlösa samhället” och andra ”allvarliga sociala förändringar för 

de enskilda individerna”.1 Emellertid hade de svenska hushållens ökande skuldsättning 

också stor betydelse för lagstiftningen. Kreditköpen hade etablerats som viktiga inslag i 

det svenska välfärdssamhället och gjorde det möjligt för den enskilde att införskaffa 

välbehövliga kapitalvaror, som tidigare betraktats som svåruppnåeliga. Allt detta gav 

dock också effekter ”i andra änden”; bl a registrerades kreditvärdigheten i 

kreditupplysningsregister, osäkra fordringar blev en handelsvara och vid misslyckad 

uppfyllelse av åtaganden tillämpades ofta hårdföra metoder.2 

 

I samband med lagstiftningsarbetet företogs en undersökning av den svenska 

inkassobranschen. Undersökningen gav vid handen att gäldenärer inte sällan 

behandlades på ett otillbörligt sätt. Eftersom en självreglering av tillräcklig omfattning 

inte ansågs kunna komma till stånd, framfördes krav på förbud mot otillbörliga 

påtryckningsmedel och införande av särskilda regler om skadeståndsskyldighet för 

inkassoföretag i förhållande till gäldenärer. Syftet med att införa inkassolagen var 

därmed i första hand att ”undanröja riskerna för att gäldenärer utsätts för otillbörliga 

inkassoåtgärder eller i övrigt tillfogas onödig skada eller olägenhet genom 

inkassoverksamhet”.3 Vidare ges gäldenären rätt till skadestånd i de fall då han utsatts 

för ”en särskilt integritetskränkande och därmed otillbörlig inkassoåtgärd”.4 Vid 

bedömande av skadan ansågs hänsyn böra tas också till lidande och andra 

                                                 
1 Freese, Gavatin &Rydén, Privatlivets helgd, s  7. 
2 A a s 9 ff samt SOU 1973:39 s 44 ff. 
3 Prop 1974:42, inledningen. 
4 SOU 1973:39 s 44 samt prop 1974:42 s 99. 
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omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Skadeståndsstadgandet infördes 

i 18 § inkassolagen.  

 

Skadeståndsskyldighet enligt 18 § inkassolagen kan bli aktuell för den som bedriver 

inkassoverksamhet. Emellertid omfattar begreppet ”inkassoverksamhet” all yrkesmässig 

indrivning av egna och andras fordringar, vilket medför att antalet adressater för 

lagstadgandet är mycket stort. I realiteten bör stadgandet beaktas av de flesta svenska 

företag. Skadeståndsskyldigheten aktualiseras dock endast när en ”otillbörlig 

påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd” vidtagits. Det vaga begreppet 

”otillbörlig inkassoåtgärd” ansågs kunna konkretiseras i praxis.5 Emellertid anfördes i 

förarbetena åtta exempel, som hade sin grund i undersökningen av inkassobranschen 

och som alla betraktades som exempel på otillbörliga inkassoåtgärder. De exempel som 

presenterades var;  

• vilseledande, t ex i form av hänvisningar till icke existerande lagstiftning, 

• försäljning av inkassobrev i syfte att utnyttja den psykologiska effekt som ligger i att 

ett ärende överlämnas till inkasso, 

• vilseledande formulering, t ex genom att i kravbrev göra uttalanden som lätt kan 

missförstås, 

• hot om anmälan till myndighet,  

• hot om hämtning till domstol,  

• hot om kontakt med arbetsgivare, 

• krav under uppseendeväckande former som kan väcka onödigt uppseende eller 

skandalisera gäldenären, 

• kränkande uttalanden. 

 

De exempel som presenterats ovan ger dock bara en fingervisning om vad som utgör en 

otillbörlig inkassoåtgärd, men som tidigare nämnts var det integritetskränkande åtgärder 

som skulle förhindras. Det bör också poängteras att det i flertalet fall måste föreligga ett 

syfte att få gäldenären att betala eller att få en uppgörelse till stånd. Kränkande 

uttalanden ansågs dock alltid vara att bedöma som otillbörliga inkassoåtgärder, 

oberoende av om de tjänar som påtryckningsmedel eller ej.6 I detta sammanhang bör 

                                                 
5 Främst genom föreskrifter och anvisningar av tillsynsorganet. Prop 1974:42 s 100. 
6 SOU 1973:39 s 47. 
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också nämnas att vidtagande av en otillbörlig inkassoåtgärd också kan vara ett brott, t ex 

förtal (5 kap 1 § brottsbalken), förolämpning (5 kap 3 §) eller bedrägeri (9 kap 1 §). 

 

Tillämpningen av skadeståndsregeln i 18 § inkassolagen förefaller inte vara självklar. 

Svårigheterna följer bl a av att stadgandet bygger på ett öppet rekvisit (otillbörlig 

inkassoåtgärd) och det faktum att skyddsobjektet är den personliga integriteten. Vid 

tillämpning av skadeståndsregeln aktualiseras ett flertal (skadestånds-) rättsliga 

spörsmål, såsom tillvaratagande av gäldenärs- eller borgenärsintressen, rätten till ett 

skyddat privatliv, ansvarsgrunder etc. Emellertid kan skadeståndsskyldighet med syfte 

att skydda den personliga integriteten ifrågasättas och analyseras också utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, vilket ger upphov till spörsmål gällande ekonomiskt effektiva 

rättsregler och fördelning av kostnader. 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Den rättsdogmatiska analysen avser att besvara följande frågor: 

• Hur bör ansvaret enligt 18 § inkassolagen  tillämpas?  

• Vilka invändningar kan göras mot rättsregelns utformning och innebörd? 

 

För den rättsekonomiska analysen blir följande frågor av intresse: 

• Hur påverkas kreditgivningens ekonomiska effektivitet av skadeståndsstadgandet?  

• Givet lämpligheten i att införa ett skadeståndsstadgande av denna art, vilket bidrag 

kan rättsekonomiska teorier ge vad gäller utformningen av skadeståndsansvaret? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga det skadeståndsrättsliga ansvar som uttrycks i 

18 § inkassolagen samt analysera rättsregeln ur ett rättsdogmatiskt respektive 

rättsekonomiskt perspektiv. 
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1.4 Metod 
 

Som antyds i titeln kommer denna uppsats att innefatta en rättsdogmatisk analys. För att 

kunna genomföra en sådan analys på ett tillförlitligt sätt ser jag det som nödvändigt att 

skaffa mig en bra bild av vad rättsdogmatik innebär. Den traditionella rättsdogmatiken 

brukar vanligtvis förknippas med ett systematiserat studium av förarbeten, doktrin, 

praxis och lagstiftning syftande till en förståelse av rättsreglerna, d v s hur de tolkas och 

tillämpas. Användande av en rättsdogmatisk metod kan ses som en förlängning av 

uppfattningen att rättsvetenskapens uppgift är att framställa gällande rätt. Med ett sådant 

synsätt får rättskällorna stor betydelse och rättsvetenskapsmannen använder i princip 

samma metod som domstolarna, med den skillnaden att domstolarna inriktar sig på ett 

konkret fall. 

 

För att kunna kartlägga fenomenet skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd blir således 

min primära uppgift att granska förarbeten, praxis, lagstiftning och doktrin. Emellertid 

är i förevarande fall möjligheterna att göra detta begränsade p g a det faktum att 

speciallitteratur och rättsfall inte finns att tillgå i nämnvärd omfattning. Därför ser jag 

det som nödvändigt att genomföra en kompletterande undersökning av svensk rätts 

inställning till de skadeståndsrättsliga fenomen som rättsregeln aktualiserar, d v s 

förmögenhetsskada, ideell skada, vållande, strikt ansvar etc. På så sätt anser jag mig 

kunna fastställa innebörden hos de rekvisit som skall uppfyllas för att 

skadeståndsskyldighet skall föreligga samt göra en bedömning av hur skadans storlek 

ska beräknas. Mina slutsatser inom ramen för den rättsdogmatiska analysen kommer 

således att baseras på såväl regelspecifika rättskällor som allmänna skadeståndsrättsliga 

ståndpunkter. 

 

Bundenheten till rättskälleläran, och i övrigt till principer för lagtolkning, 

prejudikatsanalys etc, innebär en betydande begränsning av området för 

rättsvetenskapligt studium. Detta orsakas av det rättsdogmatiska perspektivets 

framställande av rättsordningen såsom ett i princip slutet system av juridiska normer. 

Emellertid har den traditionella rättsdogmatiska metoden utsatts för åtskillig kritik 

under de senaste decennierna. Av vad som ovan anförts följer nämligen att det enligt ett 

rättsdogmatiskt perspektiv kan ses som oriktigt att dra paralleller till andra former av 

vetenskap. Det har påpekats att om rättsvetenskapen vill hålla jämna steg med 
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utvecklingen inom marknadsekonomin, så måste den nå utöver de traditionella ramarna 

för rättsvetenskap.7 

 

Enär föreliggande uppsats skall behandla en skadeståndsrättslig reglering, aktualiseras 

frågor av ekonomisk karaktär.8 Man kan t ex fråga sig om det är ekonomisk försvarbart 

att skapa rutiner som utesluter otillbörliga inkassoåtgärder, när risken att bli 

ersättningsskyldig enligt 18 § ses som liten och det eventuella skadeståndet uppgår till 

ett endast ringa belopp. Därmed kommer vi till uppsatsens andra syfte, att genomföra en 

rättsekonomisk analys av skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd. 

 

Man bör emellertid fråga sig varför en rättsekonomisk analys är lämplig i det aktuella 

fallet. Rättsekonomins stora styrka anses ligga i dess precisa och vetenskapliga 

modeller, baserade på resonemang om ekonomisk effektivitet och nyttomaximering. 

Skadeståndsregler medför ofrånkomligen ekonomiska effekter och frågan är då i vilken 

mån reglerna åstadkommer en effektiv placering av ansvar och kostnader. På så sätt har 

rättsekonomer befattat sig med både den utom- och inomobligatoriska 

skadeståndsrätten. Jag är av den uppfattningen att en rättsekonomisk analys kan bidra 

till föreliggande uppsats p g a rättsekonomins välutvecklade metoder för 

skadeståndsbedömning. Enligt min mening kan rättsekonomin ha betydelse inte minst 

för de lege ferenda-resonemang, eftersom rättsekonomin kan göra det enklare att 

formulera och utveckla rättsregler så att de verkligen främjar bakomliggande syften. 

Emellertid är jag medveten om att rättsekonomin inte kan ses som ett helt alternativt 

synsätt, eftersom de värderingar, som det moderna samhället bygger på, ofta är av 

annan än rent ekonomisk karaktär. Att formulera rättsregler med endast ett syfte, att 

främja ekonomisk effektivitet, anser jag helt enkelt vara verklighetsfrämmande. 

Däremot kan det inte sällan finnas anledning att analysera de föreliggande rättsreglernas 

ekonomiska effekter. 

  

                                                 
7 Den ursprungliga källan är Juha Tolonen, Sosiaalisen sopimusoikeuden mahdollisuus yhdistyvässä 
Euroopassa, s 258-261, men Keskitalo framför Tolonens åsikter på svenska i artikeln ”Rättsekonomi och 
Norden”. Artikeln finns att tillgå på 
www.jus.uit.no/ansatte/keskitalo/Rattsekonomi_och_Norden.htm#_edn30, besökt 031103. 
8 Vetskapen om att ekonomi och juridik är nära sammankopplade är inte en ny företeelse. Sambandet har 
varit känt åtminstone sedan 1600-talet (Hobbes diskussion om ägande). Vidare diskuterade både David 
Hume och Adam Smith rättens ekonomiska funktioner. Posner, Frontiers of Legal Theory s 33. 
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För att kunna genomföra en rättsekonomisk analys av det valda problemet måste jag 

först sätta mig in i rättsekonomins grundläggande teorier, vilket motiveras av att mina 

förkunskaper inom detta område inte är omfattande. Vidare måste ett studium av 

rättsekonomiska teorier angående skadestånd genomföras. Det vore lämpligt att i detta 

sammanhang genomföra en empirisk undersökning av skadeståndsregleringens effekter, 

men med tanke på uppsatsens omfattning och den tid som finns att tillgå, så kan en 

sådan undersökning ej genomföras. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

De effekter som försäkringar kan ha för parternas förhållande, bl a vad avser ansvarets 

placering och skadeståndets storlek, kommer inte att beaktas i denna uppsats. Vidare 

kommer inte otillbörliga inkassoåtgärder, som vidtas med uppsåt, att beaktas i den 

rättsekonomiska analysen. I den rättsdogmatiska analysen behandlas dessa typer av 

inkassoåtgärder endast kortfattat. För företag som bedriver inkassoverksamhet kan 

skadeståndsskyldighet enligt personuppgiftslagen 48 § bli aktuell. Emellertid kommer 

inte nämnda skadeståndsskyldighet att beaktas i denna framställning. 

 

 

1.6 Definitioner 
 

• Inkassoverksamhet är sådan verksamhet som regleras enligt inkassolagen. 

• Inkassobyråer bedriver professionell inkassoverksamhet. Sådan verksamhet är 

tillståndspliktig. 

• Med icke-tillståndspliktig inkassoverksamhet avses inkassoverksamhet som 

bedrivs vid sidan om det egentliga verksamhetsföremålet. 

• Begreppet inkassobolag används i denna uppsats som samlingsbegrepp och ges 

således samma innebörd som begreppet inkassoverksamhet. 
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1.7 Disposition 
 

Uppsatsen kan sägas vara indelad i tre delar. Den första delen omfattar referensramen 

för den rättsdogmatiska analysen och inleds med en kort genomgång av 

inkassoförfarandet och inkassolagen. Därefter görs en kartläggning av 

skadeståndsregeln genom en inventering av skadeståndsrättslig litteratur, rättsfall och 

förarbeten. Uppsatsens andra del omfattar den rättsekonomiska referensramen, d v s en 

redogörelse för rättsekonomiska teorier, företrädesvis inom skadeståndsområdet. I 

uppsatsens tredje del genomförs en rättsdogmatisk respektive rättsekonomisk analys av 

skadeståndsstadgandet. 
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2 Inkassoförfarandet och inkassolagen 
 

 

2.1 Allmänt om inkassoförfarandet och inkassolagen 
 

Vid ingåendet av ett fordringsförhållande söker den blivande borgenären vanligen 

skydda sig mot den blivande gäldenärens eventuella oförmåga att fullgöra sina 

åtaganden. Genom att vidta förebyggande åtgärder, t ex genom att begära 

kreditupplysning på den tilltänkte gäldenären, skaffar sig borgenären en bild av 

gäldenärens ekonomiska situation och förmåga att klara av eventuella åtaganden. 

Bankernas kreditgivning regleras bl a genom 13 § bankrörelselagen, som föreskriver att 

”kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen”. Vidare krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i 

form av borgen, om inte banken anser sådan säkerhet vara obehövlig eller om det annars 

föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet. Emellertid föregås inte alla 

fordringsförhållanden av sådana undersökningar som ovan beskrivits. Vad gäller s k 

fakturafordringar är förhållandet inte sällan ett annat. Gäldenären ges i dessa fall ofta 

anstånd med betalningen, t ex i trettio dagar, utan att kreditupplysning begärts eller 

säkerhet ställts. 

 

Det åligger gäldenären att betala sin skuld i så god tid att borgenären erhåller betalning 

på avtalad förfallodag. Om förfallodag ej avtalats, är gäldenären skyldig att betala på 

borgenärens anmodan.9 Men trots att borgenären vidtagit förebyggande åtgärder för att 

försäkra sig om betalning, inträffar det att gäldenären inte fullgör sina åtaganden. 

Utebliven betalning kan bero på att gäldenären tillfälligt eller varaktigt saknar pengar, 

att han är osäker om vid vilken tidpunkt han är skyldig att betala eller att han inte anser 

sig vara skyldig att betala överhuvudtaget. Vid utebliven betalning brukar borgenären 

påminna om skulden en eller flera gånger, men någon lagstadgad skyldighet att påminna 

föreligger inte.10 I betalningspåminnelsen kan borgenären ange när han senast önskar få 

betalt. Påminnelsen kan även innehålla meddelande om att fordran kommer att 

                                                 
9 Se skuldebrevslagen 5 §. 
10 Ett undantag finns; enligt 6 § lagen om felparkeringsavgift måste ”fordonets ägare erinras om 
betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid betala avgiften”. 
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överlämnas till någon annan för inkasso om den inte betalas. Uteblir betalning även 

efter påminnelse vidtas inkassoåtgärder. 

 

Med inkassoåtgärd menas en påtryckning på gäldenären, t ex ett inkassokrav. Att på en 

faktura eller betalningspåminnelse ange tid för betalning eller meddela att fordran 

kommer att överlämnas för inkasso vid utebliven betalning, utgör ej inkassoåtgärder i 

inkassolagens mening.11 Att förena påminnelsen med någon annan påtryckning är dock 

en inkassoåtgärd.12 Inkasso föreligger t ex när man meddelar att, om betalning uteblir, 

man kommer att vända sig till domstol. Inkasso är med andra ord ett kravförfarande som 

innehåller något moment av tvång eller hot.13 Det är inte möjligt att precisera alla 

tänkbara påtryckningar som utgör inkassoåtgärder enligt inkassolagens mening, men 

normalt är det fråga om att gäldenären hotas med rättsliga eller exekutiva åtgärder. 

Även hot om uppsägning av avtal och hot om att borgenären kan komma att dra in en 

prestation, till exempel leverans av elektrisk ström, är vanligt förekommande 

inkassoåtgärder.14  

 

Erlägger gäldenären inte betalning efter det att inkassokrav skickats och invänder denne 

inte mot borgenärens krav så kan borgenären vända sig till kronofogdemyndigheten 

med en ansökan om betalningsföreläggande. Framstår borgenärens krav som befogat 

och bestrider ej gäldenären kravet, kommer borgenären att få ett utslag på det krävda 

beloppet. Om gäldenären bestrider kravet måste borgenären vända sig till domstol för 

att erhålla en exekutionstitel.15 Ansökan om betalningsföreläggande kan i sig utgöra en 

inkassoåtgärd, eftersom ansökan kan ses som en påtryckning för att få gäldenären att 

erlägga betalning. Det finns även andra slags ansökningar som enligt inkassolagens 

mening utgör inkassoåtgärder. HD fann i NJA 1990 s 585 att en konkursansökan kan 

vara en inkassoåtgärd. Avgörande för bedömningen var att konkursansökan de facto 

tjänade som påtryckning på gäldenären.16 Emellertid syftar en konkursansökan normalt 

till att gäldenären ska försättas i konkurs och att borgenären ska få betalning för sin 

                                                 
11 Se 1 § inkassolagen. 
12 Att förena påminnelse med påtryckning strider mot god inkassosed. Tillämpning av inkassolagen s 11. 
13 Inkasso kommer från italienskans incassare, vilket betyder kistlägga, lägga pengarna på kistbotten. 
Freese, Gavatin & Rydén s 76. 
14 Faktiska åtgärder, t ex att stänga av strömmen, utgör ej en inkassoåtgärd i inkassolagens mening, 
eftersom denna typ av åtgärder inte syftar till att driva in utestående fordringar. Tillämpning av 
inkassolagen s 9. 
15 Se Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 33 §. 
16 Se även 3.6. 
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fordran genom utdelning i konkursen. Bifall till ansökan är möjlig endast då gäldenären 

kan antas vara insolvent. Anses ansökan vara obefogad kommer den att avvisas. 

Borgenären åläggs också en skyldighet att ersätta den skada som gäldenären kan lida p 

g a en icke bifallen konkursansökan när borgenären, när han gav in sin ansökan, 

”saknade skälig anledning att anta att gäldenären var på obestånd” (17 kap 3 § 

konkurslagen).  

 

Borgenären kan välja att genomföra ett inkassoförfarande på egen hand, men det är 

vanligt att fordran överlämnas till någon annan för indrivning, t ex en inkassobyrå. 

Indrivning av fordringar genom inkassoåtgärder är detsamma som inkassoverksamhet 

och regleras i inkassolagen. Som tidigare nämnts omfattar begreppet inkassoverksamhet 

all yrkesmässig indrivning av egna eller andras fordringar. Enskilda personers 

indrivning av egna eller närståendes fordringar och dödsbons indrivning av egna 

fordringar undantas dock från inkassolagens tillämpningsområde. Vidare undantas även 

exekutiva myndigheters verksamhet.17  

 

Sådan inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller 

fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av 

Datainspektionen. Inom denna kategori finner vi de s k inkassobyråerna. Tillstånd för 

sådan inkassoverksamhet får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven 

på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. För tillståndspliktig inkassoverksamhet 

aktualiseras vissa straffbestämmelser i inkassolagen. Bl a kan den som uppsåtligen eller 

av oaktsamhet vidtar en åtgärd som utgör inkassoåtgärd enligt inkassolagens mening, 

utan att föreskrivet tillstånd innehas, dömas till böter eller fängelse i högst ett år (17 § 

1p).18 

 

 

2.2 God inkassosed 
 
Inkassoverksamhet skall enligt 4 § inkassolagen bedrivas enligt god inkassosed och 

därvid skall iakttas att gäldenären ”ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes 

för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd”. Begreppet god 
                                                 
17 Se 1 § inkassolagen. 
18 Vissa undantag från tillståndsplikten finns, se t ex DIFS 1999:2. 
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inkassosed konkretiseras i 5-11 §§ inkassolagen. Nedan följer en kort redogörelse för de 

viktigaste inslagen i 5-11 §§. 

 

• Krav som framställs mot gäldenären måste uppfylla vissa formkrav enligt 5 §. 

• Rättslig åtgärd får inte vidtagas förrän gäldenären tillställts krav och angiven 

tidsfrist löpt ut (6 §).19  

• Inkassoåtgärder bör ej vidtas om det föreligger sannolika skäl för att fordran ej är 

lagligen grundad eller om fordran framstår som obefogad.  

• Om gäldenären erlägger betalning till den som har uppdrag att driva in fordran, så är 

denna betalning gällande mot borgenären (9 §). 

• Enligt 10 § ska medel som inkasserats för annans räkning hållas avskilda. 

• För tillståndspliktig inkassoverksamhet gäller att register som avser gäldenärer får 

överlåtas eller upplåtas till annan endast efter medgivande av Datainspektionen (10a 

§).  

• Enligt 11 § gäller tystnadsplikt för den som är eller har varit verksam i en 

inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller 

fordringar som har övertagits för indrivning. 

 

11-15 §§ är dock inte uttömmande vad gäller konkretisering av begreppet god 

inkassosed. Eftersom Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen (13 

§)20, konkretiseras begreppet även genom myndighetens praxis i inkassofrågor. Värt att 

framhålla är att Datainspektionen i sina riktlinjer pekar på vikten av att kontrollera 

gäldenärens identitet och skapandet av rutiner som minskar risken för att inkassokrav 

ställs till fel gäldenär.21  Felaktig gäldenärsidentifiering är enligt Datainspektionen ett 

mycket vanligt problem i inkassoverksamhet.22  

 

 

                                                 
19 Bestämmelsen gäller ej om gäldenären uppenbarligen söker undandra sig att betala eller om det annars 
föreligger särskilda skäl att frångå huvudregeln (7 §). Det bör även påpekas att regeln i 6 § ej är 
ogiltighetssanktionerad. Med andra ord äger den rättsliga åtgärden fortfarande giltighet. 
20 För advokater samt företag som står under Finansinspektionens tillsyn är Datainspektionen dock inte 
tillsynsmyndighet (13 §).  
21 Tillämpning av inkassolagen s 12 ff. 
22 Prop 2000/01:50 s 32. 
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2.3 Effekter som inkassoförfarandet kan ge upphov till 
 
När gäldenären undandrar sig betalning av fordran kommer gäldenären, som ovan 

nämnts,  ofta att drabbas av påtryckningar/hot i form av inkassoåtgärder. Erlägger 

gäldenären fortfarande inte betalning efter att ha erhållit ett inkassokrav och kommer 

ingen uppgörelse till stånd, så riskerar denne bland annat att borgenären drar in sin 

motprestation, och/eller att bli föremål för ansökan om betalningsföreläggande eller 

ansökan om stämning. 

 

I detta sammanhang bör även de ekonomiska effekter som inkassoförfarandet kan 

innebära för gäldenären nämnas. Vid utebliven betalning kan gäldenären för det första 

bli tvungen att erlägga påminnelseavgift och dröjsmålsränta.23 När ärendet går till 

inkasso tillkommer inkassoavgift.24 Vidare kan kostnader för 

borgenärens/inkassobyråns ansökan om betalningsföreläggande bli aktuella och om 

ärendet till sist blir föremål för tvistemålsprocess tillkommer kostnader för att driva 

processen. På så sätt kan gäldenärens ursprungliga skuld utökas med ansenliga belopp, 

förutsatt att gäldenären inte får bifall för sin talan. Till sist bör även nämnas att 

kostnader för indrivning av skulden, i form av kostnader för utmätning, transport, 

förvaring mm, läggs till den ursprungliga skulden. 

 

Mer svårbedömda ekonomiska konsekvenser följer av att uppgifter, som kan vara 

föranledda av inkassoåtgärder, noteras i kreditupplysningsregister och 

kreditupplysningsskrifter. Gäldenären får i dessa fall det som i dagligt tal kallas för en 

betalningsanmärkning. De uppgifter som noteras i register kan grundas på följande 

händelser: 

• Ackord 

• Ansökan om betalningsföreläggande 

• Avhysning 

• Beslut om skuldsanering 

• Betalningsinställelse 

• Konkurs 

                                                 
23 Möjlighet att kräva påminnelseavgift föreligger dock endast när parterna avtalat därom. 
24 Kostnad för skriftlig påminnelse och inkassokrav får inte överstiga 50 kr (påminnelse) och 160 kr 
(inkassokrav) enligt Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm. Gäldenärens 
skyldighet att erlägga dessa avgifter regleras i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm. 
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• Konkursansökan 

• Tredskodom 

• Utmätningsförrättning ifall utmätningsbar egendom befunnits saknas 

• Växelprotest 

• Återtagande av avbetalningsgods. 

 

Det bör dock nämnas att ansökan om betalningsföreläggande får noteras endast för 

juridisk person. Dessa noteringar, som registreras i kreditupplysningsföretagens register, 

kan medföra att gäldenären nekas att ingå avtal om ny kredit, bankkort, hyreslägenhet, 

telefonabonnemang etc. Upplysningar som gäller en privatperson ska tas bort ur 

kreditupplysningsregistren senast vid det årsskifte som infaller tre år efter den 

registrerade händelsen. För företag gäller normalt en femårsregel.25 

 

 

2.4 Skyddsobjektet 
 

Jag kan inte ge någon definition på en elefant, men om jag får se en sådan är jag genast 

på det klara med att det är en elefant.26 

 
Som tidigare nämnts syftar skadeståndsskyldigheten i 18 § inkassolagen till att 

”förbjuda” särskilt integritetskränkande och därmed otillbörliga inkassoåtgärder.27 

Lagstiftningen kom till efter att missförhållanden avslöjats i pressen och kritik framförts 

mot inkassobyråernas arbetsmetoder. Diskussionen om hur inkassoverksamhet skulle 

bedrivas hängde samman med den allmänna debatten om skydd för enskilda människors 

privatliv. Utgångspunkten i denna debatt var den ökande hanteringen av personuppgifter 

hos offentliga myndigheter och privata företag, en hantering som möjliggjordes av 

framstegen inom datateknikområdet. Det faktum att skyddet av den personliga 

integriteten var av avgörande betydelse för inkassolagens utformning i allmänhet och 

skadeståndsstadgandets tillkomst i synnerhet, medför att en analys av 
                                                 
25 Se 7 § kreditupplysningslagen samt Tillämpning av inkassolagen s 39 f. 
26 Uttalandet tillskrivs en engelsk domare, som vid en domarkongress skall ha yttrat detta under pågående 
diskussion om innebörden av begreppet ”personlig integritet”. Se Lännergren i SvJT 1979 s 161. 
27 Enligt utredningen skulle god inkassosed mot gäldenärer innebära ett förbättrat skydd mot onödig 
skada eller olägenhet. Vidare skulle god inkassosed framförallt innefatta ett direkt förbud mot otillbörliga 
inkassoåtgärder. Lagstiftarens avsikt att förbjuda otillbörliga inkassoåtgärder uttrycks således i 
skadeståndsregeln.  



 17

skadeståndstadgandet inte kan genomföras utan att behandla begreppet ”personlig 

integritet”. Härvid blir det också av intresse att försöka utröna vilka tankegångar som 

påverkade lagstiftningen samt hur dessa tankegångar utvecklades. Detta avsnitt skall 

således bidra till att klarlägga rättsregelns skyddssyfte. 

 

2.4.1 Begreppet ”personlig integritet” 
Det var ingen tillfällighet att inkassolagen, kreditupplysningslagen och datalagen kom 

till i början av 1970-talet. Skyddet av individens integritet och privatlivet var två av de 

mest uppmärksammade och studerade juridiska frågorna i Sverige under 1960-talet. 

Inom ramen för denna uppsats bör inte diskuteras varför detta intresse utvecklades så 

kraftigt i Sverige just under 60-talet, men det bör nämnas att det svenska intresset, och 

de initiativ som detta ledde till, stod i nära samband med en internationell 

rättsutveckling, som visserligen kunde spåras långt tillbaka i tiden.28 Efter det andra 

världskrigets slut hade de mänskliga rättigheterna kommit i fokus och i FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter av år 1948 infördes ett stadgande om att envar har rätt till 

rättsordningens skydd mot godtyckliga intrång i hans privat- och familjeliv.29 Det var 

främst denna aspekt, d v s privatlivets skydd, som uppmärksammades i Sverige under 

1960-talet och det var också denna aspekt som föranledde ovan nämnda lagstiftning 

(kreditupplysningslagen, datalagen och inkassolagen). Att skydda den personliga 

integriteten innebär i detta sammanhang således detsamma som att skydda privatlivet. 

”Privatliv” och ”integritet” skall dock inte ses som synonymer, även om de ofta 

behandlas som sådana.30 

 

2.4.2 Utvecklingen av ett skydd för privatlivet 
Nödvändigheten av att tillskapa ett skydd för privatlivet uppmärksammades först i USA 

under slutet av 1800-talet. I en artikel i Harvard Law Review år 1890 pläderade Samuel 

Warren och Louis Brandeis för erkännandet av en ”right to privacy”31 och under 

                                                 
28 Strömholm i SvJT 1971 s 695 f. 
29 Se artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. www.un.org, besökt 031117. 
30 Personlig integritet är således ett vidare begrepp än t ex ”privatlivets helgd”. Se Strömholm, s 697 f, 
Lännergren s 161 f och Freese, Gavatin och Rydén s 15 f. 
31 Bakgrunden till Warren och Brandeis artikel var utvecklingen inom den amerikanska pressen. Vad 
gäller begreppets bestämning bör nämnas att både uttrycket ”right to privacy” och  uttrycket ”right of 
privacy” förekommer i svensk doktrin. Eftersom artikeln bär namnet ”the right to privacy” bör dock, 
enligt min mening, denna term begagnas. 
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efterföljande decennier etablerades begreppet i praxis.32 På så sätt gjorde 

integritetsrätten sitt inträde på den juridiska arenan, men inte enbart i USA.33 I Norden 

kom skyddet för den personliga integriteten att behandlas främst inom straffrätten. 

Således står grunden för den svenska integritetsrätten, om man nu kan tala om en sådan, 

att finna i brottsbalkens regler om brott mot frihet och frid (4 kap brottsbalken) och 

ärekränkning (5 kap brottsbalken). Inkassolagen, kreditupplysningslagen och den 

upphävda datalagen utgör speciallagstiftning på integritetsrättens område. 

 

Av vad som ovan sagts framgår att lagstiftaren åsyftade ett skydd för privatlivet, om än 

under annat namn - personlig integritet. Därmed blir det av intresse att utröna på vilket 

sätt privatlivet ansågs kunna hotas, d v s vilka kränkningar av ”privatlivets helgd” som 

ansågs behöva beaktas vid tiden för lagstiftningens tillkomst. I en artikel i SvJT 1971 

gör Strömholm en indelning av kränkningarna i tre huvudgrupper: intrång i en persons 

privata förhållanden; insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden samt 

offentliggörande eller annat utnyttjande av material om en persons privata förhållanden. 

Vidare presenteras en mer konkret ”kränkningskatalog” med fjorton typer av handlande 

som, enligt Strömholm, bör beaktas.34 I katalogen omnämns bl a avslöjande inför 

offentligheten av annans privata förhållanden, angrepp på annans heder och ära, 

telefonavlyssning, spridande av förtrolig information och brytande av brevhemligheten. 

Till sist bör nämnas att Strömholm, utöver de kränkningar som tas upp i katalogen, 

identifierar en ”ny” kränkningstyp: intrång som möjliggörs genom datatekniken. 

Strömholm menar att datatekniken medför en potentiell risk för intrång, eftersom 

”datamaskinen kan tillföras en omfångsmässigt och ämnesmässigt praktiskt taget 

obegränsad informationsmassa rörande enskilda människor”. Informationsmassan kan 

sedan tillhandahållas obehöriga eller utnyttjas på ett för individen kränkande sätt.35 

                                                 
32  Warren och Brandeis artikel omnämns bl a av Lännergren s 161 f samt Freese, Gavatin och Rydén s 15 
f.  För en genomgång av amerikanska rättsfall från första hälften av 1900-talet, se Lännergen s 162 f. 
33 Medan man i amerikansk rätt sedan 1900-talets början utvecklat ett skydd för privatlivet främst inom 
skadeståndsrättens ram, så har man i tysk rätt laborerat med idén om en ”allmän personlighetsrätt”. 
Strömholm s 697. 
34 A a s 698 f. 
35 A a s 709. 
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2.4.3 Lagstiftarens syn på personlig integritet såsom den framträder 
i förarbetena 
I förarbetena till inkassolagen lämnas ingen längre redogörelse för lagstiftarens syn på 

den personliga integriteten och hur skadeståndsregeln i 18 § inkassolagen skulle kunna 

utöka skyddet för den personliga integriteten. I propositionen anförs dock att ”i 

inkassoverksamhet aktualiseras integritetsskyddsbehovet inte minst genom sambandet 

med förmedling av kreditupplysningar”. Härvid fästes särskild vikt vid att inkassobyråer 

vanligen bedrev både inkasso- och kreditupplysningsverksamhet eller i vart fall ofta 

hade nära anknytning till ett kreditupplysningsföretag. Den nära förbindelsen mellan 

inkasso- och kreditupplysningsbranscherna ansågs medföra ”en risk för att uppgifter om 

inkassoåtgärder utnyttjas på ett otillbörligt sätt i kreditupplysningssammanhang”.36 

 

Viss kritik framfördes av JO, som ansåg att det var ”oklart vilken eller vilka typer av 

integritet utredningen haft i tankarna”. JO såg det som naturligt att utgå från det 

allmänna integritetsskydd som brottsbalken garanterar, främst reglerna i 4 kap om brott 

mot frihet och frid samt 5 kap om ärekränkning. JO hade inget att erinra om vad 

utredningen anfört om god inkassoetik, men ansåg att det vore ”en fördel om den sattes 

i relation till det grundskydd som brottsbalken ger så att det klart framgår i vilken 

utsträckning det föreslagna otillbörlighetsrekvisitet skall medföra en påbyggnad av detta 

skydd”.37 

 

2.4.4 Synen på personlig integritet i dagsläget 
Debatten om den personliga integriteten och skyddet för privatlivets helgd är 

fortfarande något som ägnas uppmärksamhet från lagstiftarens sida. Åtskilliga statliga 

utredningar har behandlat den personliga integriteten och åtskilliga försök att analysera 

begreppets innebörd har genomförts. I SOU 2002:2, ”Datainspektionen: Kompetens – 

Effektivitet – Service”, redogörs för datainspektionens nuvarande och framtida arbete, 

men även begreppet personlig integritet behandlas.38 Här kan inte i detalj redogöras för 

utredningens resultat, men det bör nämnas att utredningen finner begreppet personlig 

integritet närmast omöjligt att precisera. Kopplingar görs till skyddet för privatlivet och 

                                                 
36 Prop 1974:42 s 64 f. 
37 Prop 1974:42 s 46. 
38 Utredningen är dock främst inriktad mot registrering av personuppgifter och personuppgiftslagen. 
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den negativa bestämningen av begreppet, d v s genom att behandla kränkningarna.39 Av 

framställningen kan man dock dra slutsatsen att rätten till skydd av privatlivet, rätten att 

lämnas i fred, numera är starkt befäst såväl i Sverige som utomlands. Utredningen 

nämner att ”oavsett den exakta definitionen av begreppet personlig integritet finns en 

privat sfär som man inte accepterar intrång i.” Rätten till skydd för den personliga 

integriteten ses som en grundläggande mänsklig rättighet, befäst i 1 kap 2 § tredje 

stycket regeringsformen. Avslutningsvis bör också nämnas att utredningen finner 

skyddet för den personliga integriteten vara en ekonomisk nödvändighet. Allt fler 

individer känner oro för företagens behandling av deras personliga uppgifter och börjar 

således ställa krav på företagen att behandla dem med respekt. Klarar inte företagen av 

att möta denna utmaning riskerar de att få svårigheter att behålla befintliga och locka till 

sig blivande kunder.40 

 

                                                 
39 Vid sidan av Strömholms kränkningskatalog nämns Seipels indelning av försöken att precisera 
innebörden av personlig integritet. Se Seipel, Juridik och IT. 
40 SOU 2002:2 s 138 ff. 
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3 Skadeståndsskyldigheten enligt 18 § inkassolagen 
 

 

3.1 Adressater 
 
Enligt 18 § inkassolagen är det den som bedriver inkassoverksamhet som kan bli 

skadeståndståndsskyldig. Begreppet inkassoverksamhet har diskuterats ovan, men det 

förtjänar att framhållas att skadeståndsansvaret även gäller för företag som inkasserar 

egna fordringar vid sidan av annan huvudverksamhet. Bedömningen av om 

inkassoverksamhet föreligger eller inte torde i normalfallet inte orsaka några problem, 

bl a med tanke på de tydliga undantag som finns i inkassolagen (se ovan). Rätt till 

ersättning tillkommer såväl fysiska som juridiska personer (se dock nedan angående 

ideell skada). 

 

 

3.2 Skada 
 
Den som bedriver inkassoverksamhet skall ”ersätta skada som till följd av 

verksamheten tillfogas någon”. Begreppet skada kan definieras som ”en viss 

ofördelaktig effekt å en nyttighet eller ett intresse”.41 Därmed är inte sagt att stadgandet 

innebär att alla ofördelaktiga effekter orsakade av otillbörliga inkassoåtgärder ersätts. 

Av intresse blir dock att utreda vilka negativa effekter som kan uppstå i föreliggande 

fall. Inom skadeståndsrätten brukar man skilja mellan förmögenhetsskador (ekonomiska 

skador) och ideella skador (icke-ekonomiska skador). Förmögenhetsskador indelas i 

personskador, sakskador och rena förmögenhetsskador. En personskada är en fysisk 

skada på den mänskliga kroppen, medan en sakskada är en fysisk skada på fast 

egendom och lösa saker.42 Emellertid kan jag endast se en teoretisk risk för person- eller 

sakskador i förevarande fall och lämnar därför dessa skadetyper utan närmare 

diskussion.43 Av större intresse är den rena förmögenhetsskada som gäldenären kan lida 

p g a en otillbörlig inkassoåtgärd.  

                                                 
41 Karlgren, Skadeståndsrätt s 194. 
42 Hellner, Skadeståndsrätt s 98. 
43 Möjligtvis kan hävdas att en otillbörlig inkassoåtgärd skulle kunna ge upphov till sådan psykisk chock 
som betraktas som personskada, se t ex Hellner 365 f. 
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När gäldenären drabbas av en otillbörlig inkassoåtgärd, kan gäldenären för det första bli 

tvungen att söka den som orsakat otillbörligheterna, vilket kan vara tidskrävande för 

gäldenären och således kan innebära att gäldenären inte kan sköta den dagliga 

verksamheten i sitt företag. I många fall handlar dessutom otillbörliga inkassoåtgärder 

om att fel gäldenär utsatts för inkassoåtgärd, vilket kan innebära ytterligare 

sökkostnader för att bland annat få ”felaktiga” uppgifter i kreditupplysningsregister 

rättade.44 Som tidigare nämnts kan också dessa uppgifter orsaka ekonomisk skada i 

form av uteblivna eller uppsagda krediter och uppdrag. Negativa effekter för 

gäldenärens goodwill följer också av ”ryktesspridning” och det faktum att gäldenären 

antas vara insolvent eller sakna förmåga att sköta sina åtaganden.45 För dessa typer av 

skador kan normalt endast ett skadeståndsrättsligt institut komma ifråga, nämligen ren 

förmögenhetsskada. Emellertid kan en integritetskränkande inkassoåtgärd också orsaka 

psykiskt lidande och därmed aktualiseras frågan om ideellt skadestånd. 

 

3.2.1 Ren förmögenhetsskada 
Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd 

endast när brott begåtts (se 2 kap 2 § skadeståndslagen). Enligt 1 kap 2 § 

skadeståndslagen är en ren förmögenhetsskada en skada som uppkommer utan samband 

med att någon lider person- eller sakskada.46 Till denna kategori räknas exempelvis 

förlust genom försämrat rörelseresultat för näringsidkare, försämrade inkomster av 

arbete, uppdrag, royalties etc. för enskilda personer, genom ökade utgifter utan 

motsvarande nytta mm, förutsatt att förlusten uppkommer utan koppling till person- 

eller sakskada.47 Kopplingen till brott omöjliggör dock ersättning för ekonomisk skada 

som uppstått t ex genom att ett företag (med tillåtna medel) konkurrerat ut ett annat, 

men inte heller handlande som i sig kan betraktas som otillbörligt eller olämpligt leder 

alltid till skadeståndsskyldighet. 

 
                                                 
44 Med ”felaktig” betalningsanmärkning menas här att fel gäldenär fått betalningsanmärkning p g a 
borgenärens/inkassobyråns inkassoåtgärd och inte att kreditupplysningsföretaget orsakat något fel i sina 
register. 
45 Effekten av att figurera i sådana tidningar som ”Justitia” bör inte underskattas. Justitia för in uppgifter 
om den som varit föremål för ansökan om betalningsföreläggande (näringsidkare) eller utslag/dom 
(näringsidkare och enskilda personer). www.shj.se, besökt 031103. 
46 Är den ekonomiska skadan istället en följd av en sak- eller personskada föreligger allmän 
förmögenhetsskada. 
47 Hellner, Skadeståndsrätt s 66. 
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Den snäva gränsdragningen för skadeståndsgrundande handlande anses bero på den 

historiska bakgrunden till den svenska skadeståndsrätten och den tydliga kopplingen 

mellan straff och skadestånd.48 Vidare anses ett allmänt culpaansvar för alla möjliga 

ekonomiska förluster som drabbar utomstående ha alltför vittgående och 

svåröverskådliga konsekvenser.49 Av rättspolitiska skäl ses det därför som lämpligt att 

låta en förlust som uppstått genom en icke straffbar handling stanna där den först 

uppstår.50 Vad gäller ren förmögenhetsskada kommer därför avvägningen mellan olika 

intressen, i större utsträckning än vid person- och sakskada, ”att inriktas på om ansvar 

ska utkrävas och på skadeståndstalans lämplighet som medel för bestämmande av vem 

som har ansvaret för inträffade förluster”. Därmed kan skadeståndsansvaret för ren 

förmögenhetsskada jämföras med straff som sanktion mot ett av rättsordningen ogillat 

handlande.51  

 

Vad innebär då det faktum att ren förmögenhetsskada normalt ersätts endast vid brott? 

För det första är brott, om inte annat föreskrivs, straffbara endast om uppsåt föreligger 

(1 kap 2 § brottsbalken).52 I normalfallet grundas således skadestånd för ren 

förmögenhetsskada på ett uppsåtligt handlande. För det andra innebär detta också att om 

ett handlande medför straff så medför det också skadeståndsskyldighet, förutsatt att 

straffregeln skyddar ett skadeståndsintresse hos den som kräver ersättning (skyddat 

intresse). För det tredje medför medverkan till brott skadeståndsskyldighet om den kan 

bestraffas som sådan.53 

 

Det finns dock ett antal undantag från huvudregeln om att ren förmögenhetsskada 

ersätts endast vid brott. Huvudregeln syftar självfallet på utomobligatoriska 

förhållanden; med andra ord gäller inte regeln i kontraktsförhållanden. Dessutom finns 

vissa undantag i 3 kap 2 och 3 §§ skadeståndslagen gällande det allmännas ansvar vid 

myndighetsutövning och för felaktig myndighetsinformation. Emellertid finns också 

speciallagstiftning som ger rätt till skadestånd för ren förmögenhetsskada, vanligen 

                                                 
48 En väsentlig grund anses tillämpningen av 6 kap strafflagen vara, eftersom denna länge var den 
viktigaste skadeståndsrättsliga författningen. Se Hellner s 67 f och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 
122 ff.   
49 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar s 55. 
50 Hellner s 67. 
51 A a s 57.  
52 Ett flertal stadganden ålägger dock straff även vid oaktsamhet, t ex 3 kap 7 § brottsbalken (vållande till 
annans död) eller 11 kap 5 § brottsbalken (bokföringsbrott).  
53 Hellner s 68 f. 
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under förutsättning av uppsåt eller oaktsamhet. Det är inom denna kategori, d v s 

speciallagstiftning, som skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd hör hemma.  

 

Av vad som ovan anförts kan man dra slutsatsen att utan specialregleringen på detta 

område vore gäldenärens möjligheter till ersättning för ren förmögenhetsskada starkt 

begränsade. Endast i de fall då den otillbörliga inkassoåtgärden utgjort ett brott skulle 

gäldenären kunna kräva ersättning för den förmögenhetsskada han lidit. Genom 

införandet av skadeståndsregeln i inkassolagen har lagstiftaren velat utöka detta 

otillräckliga skydd och därmed är också vidtagandet av en otillbörlig inkassoåtgärd att 

betrakta som ett av rättsordningen ogillat handlande.  

 

3.2.2 Ideell skada 
Skadeståndsstadgandet i inkassolagen innehåller en bestämmelse som ger gäldenären 

rätt till skadestånd för ideell skada. Enligt bestämmelsen skall, vid bedömande om och i 

vad mån skada har uppstått, hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av 

annan än rent ekonomisk betydelse. I motiven talas om ”ideell skada" och i övrigt ges 

ingen ledning för tolkning av regeln. Emellertid kan detta tillägg till skadeståndsregeln 

anses som naturligt, eftersom det var ”särskilt integritetskränkande och därmed 

otillbörliga inkassoåtgärder” som skulle förbjudas. En skadeståndsskyldighet endast för 

ekonomisk skada skulle inte få avsedd effekt, eftersom en kränkning av integriteten 

enligt min mening snarare ger upphov till en ideell skada än en ekonomisk skada.  

 

Rätt till ersättning för ideell skada förutsätter särskilt stöd i lag eller avtal.54 Vad som 

skall förstås med begreppet ”ideell skada” är dock oklart. Begreppet kan ges en negativ 

bestämning genom att begreppet hävdas omfatta allt som inte ersätts enligt principer för 

beräkning av ekonomisk skada. Emellertid har ideell skada i de flesta fall ”något att 

göra med personliga, kanske känslomässiga, upplevelser”.55 Vidare kan begreppet ideell 

skada konkretiseras med hjälp av skadeståndslagens bestämmelser. Således omfattar 

begreppet ideell skada för det första ”fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur 

(sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt 

särskilda olägenheter” till följd av personskada (skadeståndslagen 5 kap 1 §). För det 

                                                 
54 Hellner s 371. 
55 A a s 372. 
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andra omfattar begreppet ideell skada kränkning enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen. 

Skadeståndskyldighet kan enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen åläggas ”den som allvarligt 

kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, 

frid eller ära”. Den ideella skada som avses i 18 § inkassolagen kan närmast jämföras 

med kränkningsregeln, eftersom liknande intressen skyddas (personlig integritet) och 

skadeståndet har karaktär av psykologisk upprättelse snarare än ersättning för en reell 

skada.56  

  

I praktiken drabbas gäldenären av ideell skada p g a inkassoåtgärdens natur. Att bli 

föremål för inkassoåtgärder torde i normalfallet orsaka en viss psykisk ansträngning, 

eftersom många individer upplever det som skamligt att inte lyckas göra rätt för sig och 

”hamna hos inkasso”. Vidare utgör inkassoåtgärder de facto hot och påtryckningar för 

att få gäldenären att erlägga betalning. Hot och påtryckningar torde också innebära en 

viss psykisk ansträngning, en ansträngning som gäldenären emellertid har att räkna 

med. Därmed är det ej heller svårt att se att gäldenären kan anses bli utsatt för lidande 

när en otillbörlig inkassoåtgärd vidtas (se exemplen i kap 1). Det är viktigt att inte 

underskatta de effekter som en ”publicering” (upplysningar i register, tidskrifter etc) av 

gäldenärens ekonomiska situation kan medföra.  

 

Till sist bör påpekas att ersättning för ideell skada enligt 18 § inkassolagen endast kan 

tillkomma enskild person. I NJA 1985 s 143 (se nedan) tillerkändes ett 

produktionsbolag ersättning för ideell skada av TR:n. Efter en genomgång av 

förarbetena slog dock HovR:n fast att sådan ersättning endast tillkommer enskild 

person. Departementschefen hade i propositionen uttalat att ”när det gäller ersättning till 

enskild person föreslås att hänsyn ska tas även till lidande och andra sådana 

omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse”.57 HD godtog HovR:ns 

bedömning i detta avseende (se 3.6.1). 

 

                                                 
56 Hellner refererar ej till inkassolagen men väl till personuppgiftslagen 48 §. Se Hellner s 407. Se även 
Persson, Skada & Ersättning s 138. 
57 Prop 1974:42 s 99. 
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3.3 Strikt ansvar 
 
Av 18 § inkassolagen framgår att skada skall ersättas när otillbörlig inkassoåtgärd 

vidtagits, men utöver detta nämns dock inget om ansvarsgrunden. Med andra ord ger 

paragrafens lydelse vid handen att skadeståndsskyldighet inträder oberoende av 

vållande, förutsatt att inkassoåtgärden är otillbörlig. Således föreligger strikt ansvar för 

skada som uppstått genom otillbörlig inkassoåtgärd. 

 

I svensk skadeståndsrätt har den förhärskande uppfattningen sedan slutet av 1800-talet 

varit att strikt ansvar bör åläggas framförallt vid farlig verksamhet. Ställningstagandet 

till strikt ansvar medförde att man räknade med två olika typer av skadeståndsansvar, 

culpaansvar och strikt ansvar, byggande på olika grunder, ”skuld” och ”risk”. Det strikta 

ansvaret ansågs bygga på överväganden av annat slag än culpaansvaret, nämligen att 

speciella omständigheter kunde medföra att någon borde bära risken för skador som han 

orsakat. Farlig verksamhet ansågs vara en sådan omständighet som medför skyldighet 

att bära risken.58 Domstolarna var under 1900-talet mycket återhållsamma med att 

ålägga strikt ansvar utan stöd av lagstiftning, men omkring 1930 tog HD steget att 

ålägga strikt ansvar vid särskilt omfattande sprängnings- och grundläggningsarbeten 

samt vid särskilt farliga militärövningar.59 Vad gäller lagstiftning om strikt ansvar kan 

luftfartsansvarighetslagen, atomansvarighetslagen och ellagen nämnas som exempel. 

Gemensamt för dessa lagar, och andra stadganden som ålägger strikt ansvar vid farlig 

verksamhet, är att ansvaret endast omfattar skador som står i samband med den för 

verksamheten ”typiska faran”.60 

 

Under remissbehandlingen av förslaget till inkassolag kritiserades införandet av ett 

strikt ansvar och istället förespråkades ett införande av exculpationsansvar av den typ 

som införts i kreditupplysningslagen (se nedan). Emellertid framhöll 

departementschefen att en sådan exculpationsregel knappast skulle komma att tillämpas 

i praktiken. Vidare hävdades att ”om någon har tillfogats skada genom en inkassoåtgärd 

som anses otillbörlig, torde det vara i det närmaste ogörligt att visa att tillbörlig omsorg 

                                                 
58 Hellner s 46. 
59 A a s 30. 
60 A a s 174 f. 
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och varsamhet har iakttagits”.61 Med denna motivering bibehölls det strikta ansvaret, 

trots kritiken från remissinstanserna.  

 

 

3.4 Adekvat kausalitet 
 
Ovan har olika typer av skada behandlats, men för alla typer av skador förutsätter 

skadeståndsskyldighet ett kausalt samband mellan den skadegörande handlingen och 

den uppkomna skadan. Handlingen skall ha varit en både nödvändig och tillräcklig 

betingelse för skadan. Detta innebär att skador som inträffar mer eller mindre 

slumpmässigt, d v s inadekvata skador, undantas från det skadeståndsrättsligt skyddade 

området. Skadan skall i förhållande till handlingen vara någorlunda förutsebar, skadan 

måste s a s ligga i farans riktning.62 Denna grundregel gäller således även för skadestånd 

vid otillbörlig inkassoåtgärd, vilket innebär att ett orsakssamband mellan den 

otillbörliga inkassoåtgärden och den uppkomna skadan måste fastställas. 

Adekvansbedömningen medför i förevarande fall uppenbara svårigheter. Detta gäller 

inte minst för skador som orsakats av felaktiga upplysningar i kreditupplysningsregister. 

 

 

3.5 Kort om förhållandet till skadeståndslagen och 
kreditupplysningslagen 
 
Det faktum att skadeståndsregeln i inkassolagen innebär att skadeståndsskyldigheten 

regleras särskilt på detta område, innebär också att skadeståndslagen sätts ur spel i de 

fall då inkassolagen har en avvikande reglering (se skadeståndslagen 1 kap 1 §). 

Skadeståndslagen blir dock tillämplig i de fall då en direkt reglering saknas i 

inkassolagen. Som exempel kan nämnas de fall då den som bedriver inkassoverksamhet 

blir skyldig att ersätta skada som anställd har vållat i tjänsten. Riktar den skadelidande 

sitt ersättningsanspråk mot arbetstagaren, måste 4 kap 1 § skadeståndslagen beaktas, 

vilket innebär att arbetstagaren kan åläggas ansvar endast ”i den mån synnerliga skäl 

föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den 

skadelidandes intresse och övriga omständigheter”. Vidare kan även reglerna om 
                                                 
61 Prop 1974:42 s 100. 
62 Se t ex Hellner s 203 ff. 
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jämkning av skadestånd p g a vållande på den skadelidandes sida aktualiseras.63 

Jämkning kan ske ”efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse 

sidor och omständigheterna i övrigt” (6 kap 1 § skadeståndslagen). 

 

Enligt 21 § kreditupplysningslagen skall den som bedriver kreditupplysningsverksamhet 

”ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt intrång 

i hans personliga integritet eller genom att oriktig uppgift lämnas om honom, om icke 

den som bedriver verksamheten kan visa att tillbörlig omsorg och varsamhet 

iakttagits”. I likhet med skadeståndsstadgandet i inkassolagen skall hänsyn tas ”även 

till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse” vid 

bedömande om och i vad mån skada har uppstått. Till skillnad mot inkassolagen ålägger 

dock kreditupplysningslagen den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ett 

presumtionsansvar (..om icke den som bedriver kan visa…). Om en otillbörlig 

inkassoåtgärd vidtagits och gett upphov till en oriktig uppgift i 

kreditupplysningsregister så torde dock möjligheterna till ersättning enligt ovanstående 

lagrum betraktas som ringa64, eftersom den oriktiga uppgiften härstammar från den som 

bedriver inkassoverksamhet och kreditupplysningsföretaget ges möjlighet att exculpera 

sig. 

 

 

3.6 Genomgång av praxis 
 

3.6.1 Otillbörlig inkassoåtgärd riktad mot juridisk person och 
vidtagen av inkassobyrå 
I NJA 1985 s 143 hade en inkassobyrå förväxlat två företag som innehade liknande 

firmor. Detta ledde till att ansökningar om betalningsföreläggande gjordes för fel 

gäldenär, ett produktionsbolag. Inkassobyrån upplystes om det felaktiga förhållandet 

och återkallade ansökningarna. Långt därefter upptäckte produktionsbolaget att det var 

antecknat för betalningsanmärkningar p g a ovan nämnda ansökningar. 

Produktionsbolaget hade emellertid vissa problem att reda ut från vad och vem 

betalningsanmärkningarna härstammade. Först efter ingripande av Datainspektionen 

kontaktade inkassobyrån berörda kreditupplysningsföretag för rättelse.  
                                                 
63 Detta var något som poängterades i motiven, se prop 1974:42 s 101. 
64 Detta påpekades också av HD i NJA 1985 s 143. 
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Produktionsbolaget yrkade på skadestånd för ekonomisk skada bestående av utebliven 

vinst på grund av produktionsbortfall samt kostnader för arbete för att få till stånd 

rättelse i kreditupplysningsregistren. Dessutom yrkades på ersättning för ideell skada. 

Sammanlagt yrkades på skadestånd uppgående till ett belopp om 100 000 SEK. Som 

grund för sin talan anförde produktionsbolaget att inkassobyrån dels förfarit vårdslöst 

vid identifieringen av gäldenären, dels försummat att vidtaga rättelseåtgärder. 

Inkassobyrån vitsordade att det förfarit felaktigt när ansökan gjordes för 

produktionsbolaget, men bestred käromålet under påstående i första hand att de fel, som 

inkassobyrån gjort sig skyldig till, inte kunde betraktas som inkassoåtgärder. I andra 

hand bestred inkassobyrån käromålet på den grunden att skada ej hade uppstått, och om 

skada skulle anses ha uppstått, denna i vart fall inte överskred 1000 SEK. I sista hand 

bestreds käromålet på den grunden att om skada överstigande 1000 SEK ansågs ha 

uppkommit, så skulle produktionsbolaget anses ha orsakat att skadan blev så stor genom 

ett oskickligt agerande. 

 

TR:n fann det styrkt att produktionsbolaget till följd av registreringen av de felaktiga 

betalningsanmärkningarna fått betydelsefull kreditgivning försenad, vilket ”på ett 

avgörande sätt bidragit till att produktionen blivit försenad och i något fall uteblivit och 

att detta medfört vinstbortfall”.65 Vidare ansågs det vara styrkt att det krävdes arbete av 

icke ringa omfattning för att få rättelse till stånd. Emellertid anfördes också att 

produktionsbolaget inte kunnat visa hur stort inkomstbortfallet blivit och ej heller att allt 

det arbete som lagts ner varit nödvändigt för att få rättelse till stånd. Sammantaget fann 

dock TR:n att inkassobyrån åsamkat produktionsbolaget ekonomisk skada. Med stöd av 

bestämmelsen i 35 kap 5 § rättegångsbalken uppskattades den ekonomiska skadan till 

20000 SEK. Vidare ansågs produktionsbolaget vara berättigat till ersättning för ideell 

skada, men dock till ett lägre belopp än det som yrkats. 

 

HovR:n fann i likhet med TR:n att produktionsbolaget åsamkats ekonomisk skada, och 

att skadans storlek inte styrkts till fullo. Emellertid ansåg HovR:n att ”full bevisning i 

dessa båda hänseenden ( d v s nedlagt arbete och inkomstbortfall) kan föras allenast 
                                                 
65 Produktionsbolaget behövde krediten för att kunna färdigställa grammofonskivor med ”Trazan och 
Banarne”, ”Black Sabbath” och ”Bo, Blomman, Blomberg”; skivor som skulle vara färdiga till 
julhandeln. Produktionsbolaget hävdade att fördröjningen gjorde att dessa skivor inte kom ut till jul och 
att bolaget därmed åsamkats ett inkomstbortfall. 
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med svårighet”. Skadan uppskattades även av HovR:n enligt rättegångsbalken 35 kap 5 

§, men till 30 000 SEK. HovR:n ogillade dock produktionsbolagets talan om ersättning 

för ideell skada, eftersom ett uttalande i propositionen med förslag till inkassolag anger 

att sådan ersättning tillkommer enskild person. Efter att ha gjort en jämförelse med 

uttrycket enskild person i 1 § datalagen konstaterade HovR:n att produktionsbolaget, ett 

aktiebolag, inte kunde erhålla ersättning för sådan skada som avses i 18 § andra 

meningen inkassolagen. 

 

HD uttalade, efter en grundlig genomgång av förarbetena, att ”skadeståndsansvaret 

enligt 18 § inkassolagen avses vara begränsat till ganska kvalificerade fall, främst 

allvarliga integritetskränkningar”. Emellertid kunde ingen fast avgränsning av området 

för skadeståndsskyldigheten göras och HD ansåg att ”en försiktig utvidgning av 

skadeståndsansvaret utöver det centrala tillämpningsområdet kan i vissa fall te sig 

motiverad”. Förväxlingen av gäldenär i ansökningarna om betalningsföreläggande 

ansågs ”åtminstone delvis” vara att tillskriva brist på noggrannhet vid inkassobyråns 

identitetskontroll. Efter att inkassobyrån hade underrättats om felet, ansågs det ha haft 

särskild anledning att eliminera riskerna för menliga följder av felet. Emellertid vidtogs 

inga åtgärder för rättelse förrän efter Datainspektionens ingripande.66 Tillsammans med 

det faktum att en av ansökningarna avsåg ett mycket betydande belopp, att det varit väl 

känt för inkassobyrån att ansökningarna skulle komma att registreras hos 

kreditupplysningsföretag och att det i fallet var fråga om en professionell inkassobyrå 

med en omfattande verksamhet, ansåg HD att ovanstående agerande föranledde att 

otillbörlig inkassoåtgärd skulle ligga inkassobyrån till last. Ifråga om ersättningen för 

uppkommen skada godtogs HovR:ns bedömning. 

 

3.6.2 Otillbörlig inkassoåtgärd riktad mot fysisk person och vidtagen 
inom ramen för icke-tillståndspliktig inkassoverksamhet 
I NJA 1990 s 585 förklarade HD att Handelsanställdas förbunds (HAF) konkursansökan 

mot en fysisk person (A) var att anse som en inkassoåtgärd i inkassolagens mening. 

HD:s prövning begränsades till frågan om konkursansökan var att betrakta som 

inkassoåtgärd, men beredningen i underrätterna är av stor vikt för denna framställning, 

                                                 
66 Underlåtenheten att begära rättelse hos kreditupplysningsföretagen stred mot Datainspektionens 
instruktioner, vilket således i sig utgör ett avsteg från god inkassosed. 
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eftersom inkassoåtgärden i detta fall inte vidtogs av en inkassobyrå och den 

skadelidande var en fysisk person. 

 

Bakgrunden var följande. A ägde samtliga aktier i ett bolag. A och B var anställda av 

bolaget. Emellertid åsidosatte B sina arbetstider, vilket medförde att bolaget höll inne en 

del av hans lön. Eftersom B var medlem i HAF, löstes problemen efter förhandling 

mellan HAF och bolaget. Bolaget betalade ut lönen och B lovade att hålla sina 

arbetstider. B lyckades dock inte hålla sitt löfte och bolaget innehöll återigen hans lön. 

En ombudsman på HAF tillsände då A en betalningsanmaning enligt konkurslagen 2 

kap 9 §.67 Enär ombudsmannen inte hörde något från A följdes sedan uppmaningen av 

en konkursansökan mot A. Ansökan ogillades dock eftersom A var fel gäldenär. 

Konkursansökan drabbade A i både psykiskt och ekonomiskt hänseende. I anslutning 

till konkursansökan blev han tvungen att sjukskriva sig i ca en månad. Han återupptog 

därefter arbetet men insjuknade igen ett år efter konkursansökan. Eftersom A var den 

ende anställde, låg bolagets verksamhet nere under den tid han var sjukskriven, vilket 

ledde till en inkomstförlust för A. Avbrottet orsakade också att bolagets lån sades upp 

och A, som p g a borgensåtagande var personligen betalningsskyldig, fick själv skjuta 

till pengar för räntor och amortering. Dessutom fick A lägga ner en hel del extraarbete 

för att försöka behålla kunders och leverantörers förtroende. A sålde till sist rörelsen för 

ett pris som med 100 000 SEK understeg vad han själv hade betalat för den.  

 

A yrkade på skadestånd med sammanlagt 146 800 SEK68 och anförde som grund för sin 

talan att HAF:s konkursansökan var en otillbörlig inkassoåtgärd och att HAF borde känt 

till att bolaget var B:s arbetsgivare och att A således ej var rätt gäldenär. Vidare 

hävdade A att HAF måste ha insett att klar och förfallen gäld ej förelåg och att HAF, 

sedan konkursansökan ogillats, inte vidtog åtgärder för att rätta de felaktigheter som 

                                                 
67 Enligt nämnda lagrum skall bokföringsskyldig gäldenär, om inte annat visas, antas vara insolvent om 
denne har uppmanats av borgenären att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra det inom en 
vecka och borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är 
betald. 
68 Därav avsåg 106800 SEK inkomstbortfall under de båda perioder då A var sjukskriven, 50000 SEK 
avsåg beräknad goodwillförlust, 5000 SEK avsåg dröjsmålsräntor p g a avbrottet och 5000 SEK avsåg 
kostnaden för det extraarbete A lade ner för att återskapa förtroende hos leverantörer och kunder. A erhöll 
dock ett belopp om 35000 genom en avbrottsförsäkring , vilket innebar att kravet på ersättning för 
ekonomisk skada uppgick till 131800. Utöver detta yrkade dock A på 15000 som ersättning för psykiskt 
lidande (ideell skada).    
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uppstått i registreringen hos bankernas upplysningscentral.69 HAF framförde 

invändningar på i stort sett alla punkter och hävdade att inget otillbörligt syfte förelåg, 

eftersom HAF ej bedrev yrkesmässig inkassoverksamhet och felen berodde på 

ombudsmannens okunnighet och bristande rutin. Vidare hävdade HAF att A ej hade 

lidit någon skada och att om skada skulle anses ha uppstått så skulle den istället anses 

ha drabbat bolaget och var i så fall inte ersättningsgill (tredjemansskada). 

 

Både TR:n och HovR:n fann att konkursansökan utgjorde en otillbörlig inkassoåtgärd. 

Otillbörligheten ansågs ha sin grund i bristande identitetskontroll och det faktum att 

HAF borde ha förstått att B:s fordran inte var klar och förfallen, utan i själva verket 

tvistig. Vidare fann underrätterna att samband förelåg mellan konkursansökan och A:s 

psykiska tillstånd, men bara för den första sjukskrivningsperioden. A gavs således rätt 

till ersättning för inkomstbortfall till ett uppskattat belopp om 10 000 SEK. Dessutom 

godtogs A:s yrkande på ersättning för extraarbete och räntekostnader. Däremot ansågs 

att försäljningen av rörelsen till underpris kunde ha föranletts av många skilda 

anledningar och A erhöll därmed ej bifall till sitt yrkande om goodwillförlust. 

Avslutningsvis fann både TR:n och HovR:n att ersättningen för A:s psykiska lidande 

skäligen kunde uppskattas till 10 000 SEK. 

 
 
 
 

                                                 
69 I andra hand gjordes gällande att HAF gjort sig skyldig till s k anonym culpa och därigenom vållat 
sådan personskada som är ersättningsgill enligt skadeståndslagen. Begreppet ”anonym culpa” används för 
fall då vållande inta kan tillskrivas någon särskild person utan ett kollektiv, eller någon icke definierad 
person inom kollektivet. Hellner s 159. 
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4 Rättsekonomiska teorier om ekonomisk effektivitet 
och skadestånd 
 

4.1 Kort historik 
 
Ekonomisk analys av rättsordningen är ej någon ny företeelse, men det var först under 

1960-talet som den ekonomiska teorin om äganderätten, kontraktsrätten, 

skadeståndsrätten, associationsrätten och straffrätten utvecklades till ett specialområde 

inom nationalekonomi. År 1960 publicerade Ronald Coase sin uppsats ”The Problem of 

Social Cost”; en händelse som ofta ses som startskottet för ”the new Law & 

Economics”. Omkring 1960 debuterade också Guido Calabresi och Gary Becker på den 

rättsekonomiska arenan.70 Under de senaste 20 åren har rättsekonomin uppnått en 

relativt framträdande plats inom rättsvetenskapen, företrädesvis i USA. Trots att 

förespråkare för rättsekonomin gjorde sig hörda i Sverige redan på 70-talet, så har 

rättsekonomin mötts av tvivel i Sverige och övriga Norden. Denna återhållsamhet anses 

ha sin grund i den skandinaviska rättsrealismen och de institutioner som organiserar den 

juridiska utbildningen, varav den skandinaviska rättsrealismen anses ha varit det största 

hindret för rättsekonomin.71 

 

 

4.2 Grundläggande antaganden 
 
Rättsekonomi är detsamma som ett studium av rätten ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv. Rättsekonomiska teorier är därför grundade på vissa nationalekonomiska 

antaganden. Dessa antaganden skall inte diskuteras i detalj i denna uppsats, men läsaren 

bör ha en viss kunskap om dem för att kunna förstå rättsekonomiska ställningstaganden. 

Nedan ges därför en redogörelse för två viktiga antaganden som rättsekonomiska teorier 

grundas på. 

 

                                                 
70 Roos, Varför rättsekonomi? s 7. 
71 Se Skogh, Law and Economics in Sweden, (från http://encyclo.findlaw.com/0390book.pdf, besökt 
031119). För en längre redogörelse för rättsekonomins historia rekommenderas Ejan Mackaay, History of 
Law and Economics, Encyclopaedia of Law and Economics (finns att tillgå på 
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/0200book.pdf, besökt 031119). 
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4.2.1 Nyttomaximering 
Inom mikroekonomin beskrivs individer som rationella maximerare av sin egen nytta. 

Detta innebär att om individen står inför ett val så väljs alltid det alternativ, utav alla 

möjliga alternativ, som maximerar individens nytta. Det är dock allmänt känt att nytta 

eller lycka innebär olika saker för olika individer, d v s olika individer har olika 

preferenser. I mikroekonomin inordnas dessa preferenser i en preferensordning, som 

antingen är ordinal eller kardinal.72 

 

4.2.2 Befrämjande av ekonomisk effektivitet 
Det andra grundläggande antagandet inom rättsekonomin är att ekonomisk effektivitet 

måste befrämjas, eftersom det befrämjar det sammanlagda välståndet i samhället. 

Rättsekonomisk analys blir därför en undersökning av hur juridiken kan användas för 

att befrämja välstånd. Det må finnas andra mål som befrämjas genom rättsordningen, 

men endast ekonomisk effektivitet beaktas av rättsekonomen. För att illustrera detta 

förhållande kan som exempel nämnas att lagstiftaren genom viss lagstiftning valt att 

befrämja vissa intressen, t ex gäldenärens eller borgenärens. På så sätt kan lagstiftaren 

anses ”föredra” någon av parterna. Rättsekonomen ”föredrar” inte någon av parterna, 

utan förespråkar endast den lösning som befrämjar den ekonomiska effektiviteten.73 

 

 

4.3 Rättsekonomins deskriptiva respektive normativa del 
 
Rättsekonomins deskriptiva del försöker beskriva de ekonomiskt effektiva lösningarna 

på ett juridiskt problem. I detta avseende analyseras hur olika regler och principer 

påverkar den ekonomiska effektiviteten i samhället. Om lagstiftaren exempelvis ställer 

sig frågan hur införandet av en sanktion kan komma att påverka marknadsaktörernas 

agerande, så kan rättsekonomiska teorier användas för att förutsäga effekterna. I det 

aktuella fallet har en sanktion, t ex i form av skadeståndsskyldighet, enligt 

rättsekonomin stora likheter med att sätta ett pris på verksamheten och därmed kommer 

reaktionerna med stor sannolikhet också att bli desamma som vid prisändring. En 

                                                 
72 I en ordinal preferensordning rangordnas alternativen inbördes i förhållande till den nytta som en 
individ förknippar med varje alternativ. I en kardinal preferensordning anges dock preferensernas styrka, t 
ex ”Äpple: 2 enheter nytta, Apelsin: 1 enhet nytta”. 
73 Se t ex Posner s 36. 
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prishöjning leder i allmänhet till en minskad efterfrågan och att ålägga sanktioner för en 

viss verksamhet kommer därför att leda till minskat utövande av den sanktionerade 

aktiviteten.74 

 

Istället för att beskriva de ekonomiskt effektiva lösningarna på juridiska problem så 

föreskriver den normativa delen av rättsekonomin dessa lösningar.75 Lagar och regler 

kan ses som instrument för att uppnå vissa sociala mål och i detta avseende anger 

rättsekonomin vilket mål som ska premieras, nämligen den ekonomiska effektiviteten. 

Cooter anför: ”Efficiency is always relevant to policy making, because it is always 

better to achieve any given policy at lower cost than at higher cost. Public officials 

never advocate wasting money”.76   

 

 

4.4 Det goda samhället 
 
Av vad som ovan framförts torde framgå att den ekonomiska effektiviteten är av central 

betydelse för rättsekonomin. Emellertid måste man då också ställa sig frågan vad 

ekonomisk effektivitet är och varför det bör eftersträvas. Det bör dock påpekas att dessa 

frågor i själva verket är av komplicerad art, inte minst om de filosofiska och 

rättspolitiska aspekterna beaktas. Följande framställning kan därför närmast ses som en 

översikt. 

 

4.4.1 Ekonomisk effektivitet 
Ekonomisk effektivitet kan beskrivas utifrån ett ”förändringsperspektiv”. Om ett 

samhällstillstånd byts mot ett annat, som innebär att fler individer får det bättre, så är 

bytet effektivt. Emellertid bör i detta sammanhang nämnas att det finns två skilda 

kriterier för effektivitet, det vill säga två olika sätt att utvärdera förändringen på. Dessa 

två kriterer benämns Pareto-kriteriet och Kaldor-Hicks-kriteriet. En förändring som 

innebär att åtminstone en individ får det bättre utan att någon annan individ får det 

sämre är Pareto-effektiv och ökar således nyttan i samhället. När ingen mer förändring 

av denna typ går att genomföra råder Pareto-optimalitet, vilket innebär att ingen individ 
                                                 
74 Exemplet är till viss del hämtat från Cooter, Law and Economics s 3. 
75 Dahlman, Rättsekonomi s 68. 
76 Cooter s 3. 



 36

kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Att enbart befatta sig med Pareto-

kriteriet anses dock som farligt, eftersom en Pareto-optimal fördelning inte behöver 

innebära en jämlik fördelning. Enär ingen hänsyn tas till den initiala fördelningen av 

resurser i ett samhälle, så kan en ekonomi vara Pareto-optimal även när en del individer 

vältrar sig i lyx medan andra är nära att svälta ihjäl.77 Det andra kriteriet för ekonomisk 

effektivitet, Kaldor-Hicks-kriteriet, är uppfyllt om någon eller några individer får det 

mera bättre, än vad övriga individer får det sämre. Kaldor-Hicks-effektivitet kan prövas 

med hjälp av ett ”kompensationstest”. Om de individer som fått det bättre kan 

kompensera de individer som fått det sämre och fortfarande ha fått det bättre, så är 

Kaldor-Hicks-kriteriet uppfyllt. Någon sådan kompensation eller omfördelning behöver 

dock inte ske i realiteten för att kriteriet ska vara uppfyllt. 

 

De båda uttrycken ”få det bättre” och ”få det sämre”, som använts ovan, kan emellertid 

tolkas på olika sätt. De kan tolkas i termer av nytta eller i ekonomiska termer. Vad 

gäller förändringar som utvärderas utifrån Kaldor-Hicks-kriteriet är det dock vanligt att 

dessa förstås i ekonomiska termer. Förändringen utvärderas då efter hur den 

ekonomiska situationen påverkas och Kaldor-Hicks-kriteriet kan då ses som en ”cost-

benefit-analys”. Om de ekonomiska fördelarna (benefits) är större än nackdelarna 

(costs), så är kriteriet uppfyllt.78  

 

4.4.2 Välstånd och välfärd 
Varför skall ekonomisk effektivitet eftersträvas? Svaret kan tyckas enkelt; en 

ekonomiskt effektiv användning av samhällets resurser måste nämligen eftersträvas, 

eftersom detta i sin tur anses befrämja välståndet och välfärden i samhället. För att 

förstå innebörden av detta ställningstagande måste emellertid också begreppen 

”välstånd” och ”välfärd” klarläggas.  

 

Med välstånd menas den sammanlagda rikedomen i ett visst samhälle. Det föreligger ett 

samband mellan detta begrepp och produktion. Ju fler varor och tjänster som 

produceras, desto högre välstånd. Emellertid är också äganderätten av intresse för att 

bestämma välståndet, eftersom välståndet utgörs av det sammanlagda värdet av alla 

                                                 
77 Sen, Kollektiva beslut och social välfärd, s 24 f. 
78 Redogörelsen för Pareto och Kaldor-Hicks kriterierna är baserad på Dahlman, s 52 f. 
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varor och tjänster som producerats, och värdet av dessa varor och tjänster varierar från 

person till person. Välståndet maximeras när varje vara och tjänst ägs av den individ 

som hade varit beredd att betala mest för varan eller tjänsten. Det totala välståndet är 

således ”ett mått på den sammanlagda tillfredställelsen i samhället, där storleken på 

tillfredställelsen räknas i pengar och bestäms av människors betalningsvilja”.79 

 

Välfärd är inte detsamma som välstånd, även om välfärd också är ett mått på den 

sammanlagda tillfredställelsen hos de individer som ingår i ett samhälle.  Vad gäller 

välfärd så används dock ej pengar som mått på tillfredställelsen, utan nytta. Enligt den 

utilitaristiska moralfilosofin kan allt som ger individen tillfredställelse mätas i 

nyttoenheter. Genom att addera alla individers enheter erhålles således ett mått på den 

totala välfärden i ett visst samhälle. Det bör påpekas att det är fullt möjligt med ett 

samhällstillstånd, i vilket den sammanlagda välfärden är högre än i ett annat 

samhällstillstånd, trots att det sammanlagda välståndet är lägre. Detta kan åstadkommas 

om rikedomen i samhället är jämnare fördelad.80 Enligt teorin om avtagande 

marginalnytta innebär ju ytterligare en tusenlapp en avsevärd förbättring för den fattige, 

men endast en marginell förbättring för miljonären.  

 

 

4.5 Rättsekonomiska teorier om skadestånd 
 

Åtnjutande av en av rättsordningen klart definierad äganderätt ger, tillsammans med 

avtalsfriheten, individerna en möjlighet att själva reglera skada som uppstår. Enligt 

rättsekonomiska teorier kan skada uppstå genom brytandet av ett verkligt eller 

hypotetiskt avtal, vilket innebär att skillnaden mellan utom- och inomobligatoriska 

skadestånd inte blir så stor. Skadefallen kan dock indelas i två kategorier. Den första 

kategorin omfattar de fall då en individ orsakar en annan individ skada och parterna kan 

avtala om en lösning. Den andra kategorin omfattar de fall då parterna, p g a höga 

transaktionskostnader81, omöjligen kan förhandla, eller då en förhandling i vart fall 

skulle innebära avsevärda olägenheter för parterna. Som exempel kan nämnas att det 

                                                 
79 A a s 199. 
80 A a s 200. 
81 Transaktionskostnader är kostnader för att söka, förhandla, avtala och driva igenom överenskommelser. 
Se Faure & Skogh, The Economic Analysis of Environmental Policy and Law, andra kapitlet s 30. 
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vore svårt för alla bilägare att tillsammans avtala om hur kostnaderna för framtida 

olyckor ska allokeras. Eftersom alla frivilliga transaktioner medför en välståndsökning 

för båda parter bör rättsordningen, enligt rättsekonomin, tillse att 

transaktionskostnaderna hålls så låga som möjligt.82 I de fall då transaktionskostnaderna 

inte kan sänkas tillräckligt kan den samhällsekonomiska effektiviteten befrämjas av att 

rättsordningen ger parterna de rättigheter som de skulle ha haft om avtal kommit till 

stånd. 

 

4.5.1 Internalisering av extern effekt 
Priserna på varor och tjänster utgör, enligt nationalekonomiska teorier, en mycket viktig 

informationskälla. Priset informerar köpare och säljare om alternativkostnader, d v s de 

resurser som krävs för att producera varor och tjänster och bjuda ut dem på marknaden. 

Marknadsaktörerna styrs således av priset och deras beslut koordineras via priset. Därav 

följer att prisbildningsmekanismen är av avgörande betydelse för marknadsekonomin. 

Slutsatsen att priset bär korrekt information bygger dock på antagandet att alla som 

påverkas av handeln på marknaden också inkluderas i handeln och accepterar villkoren. 

Om priserna inte inkluderar kompensation till alla parter är dock inte prisbildningen 

perfekt. Detta förhållande kan också benämnas som en brist på internalisering av 

kostnader, d v s en extern effekt i ekonomin. Negativa externa effekter kommer att 

uppstå när någon aktör orsakar skada utan att beakta konsekvenserna för övriga 

aktörer.83  

 

För att priserna skall kunna betraktas som bärare av korrekt information måste de 

externa effekterna internaliseras. Skadeståndsrätten kan användas för att skapa 

incitament för en internalisering. Genom att tillämpa den s k ”polluter pays principle” 

(PPP) har lagstiftaren ansett sig kunna internalisera de externa effekterna, vad gäller 

främst miljöskador (därav namnet). PPP bygger på synsättet att den som bedriver en 

farlig aktivitet skall åläggas ett strikt ansvar för skador som verksamheten ger upphov 

till.84 Detta synsätt kom dock att ifrågasättas av Ronald Coase i det berömda 

Coaseteoremet. Nedan skall teoremet förklaras med hjälp av ett exempel. 

 

                                                 
82 Se Skogh, ”Den osynliga handen och lagens långa arm” i Rättsekonomi, s 7 ff samt Dahlman s 111.  
83 Faure & Skogh, andra kapitlet s 30. 
84 A a s 30. 
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Anta att ett inkassobolag, medelst otillbörliga inkassoåtgärder, åsamkar tre personer 

skada. Skadans storlek kan bestämmas till 2000 kr per person. Anta vidare att de 

otillbörliga inkassoåtgärderna endast skadar dessa tre personer, ingen annan person eller 

annat ting kommer till skada. Offren kan inte påverka utfallet. Inkassobolaget kan dock 

eliminera risken för otillbörliga inkassoåtgärder, och därmed skadan, genom att använda 

ny programvara för inkassohantering.  Programvaran och installation av densamma 

skulle kosta 3000 kr. Som ett första steg i analysen måste avgöras vad som utgör det 

socialt optimala resultatet; att installera programvaran eller att inte installera den? 

Härvid antas att det sociala målet är att maximera aktörernas samlade förtjänst, minus 

offrens kostnad för skadan. Eftersom en skada uppgående till ett värde av 6000 kr kan 

undvikas genom att installera ett programvara till en kostnad av 3000 kr, är installation 

av programvaran uppenbarligen den optimala lösningen. Om lagstiftaren tillämpar PPP 

kommer det att ligga i inkassobolagets intresse att installera programvaran, eftersom 

bolaget måste föredra en installation till en kostnad av 3000 kr framför ett skadestånd 

uppgående till 6000 kr. Således leder PPP till ett optimalt resultat. Om lagstiftaren inte 

föreskriver någon skadeståndsskyldighet, och tillämpar den s k ”victim pays principle” 

(VPP), kommer det att ligga i de skadelidandes intresse att förhandla med 

inkassobolaget för att få bolaget att installera programvaran. De kommer därvid att 

behöva betala kostnaden för installationen, men denna kostnad understiger kostnaden 

för den skada som den nuvarande programvaran kan orsaka. Således leder även VPP till 

ett optimalt resultat.85 Om endast en av de tre skadelidande, A, ges rätt till skadestånd, 

kommer B och C att förhandla med inkassobolaget för att få en installation till stånd. De 

kommer att vara villiga att betala upp till 2000 kr vardera. Deras betalning till 

inkassobolaget, medräknat den uteblivna ersättningen till A, medför att det blir 

ekonomiskt fördelaktigt att installera programvaran. Således uppnås ett optimalt resultat 

även i detta fall.86 

 

Av exemplet ovan framgår att en optimal allokering av resurser alltid kommer att äga 

rum, oavsett vilket ansvar lagstiftaren ålägger aktörerna, förutsatt att inga 

transaktionskostnader finns. Den optimala allokeringen uppnås i detta fall genom en 

                                                 
85 Det bör dock påpekas att det pris som de skadelidande de facto måste betala kommer att ligga 
någonstans mellan 3000 och 6000 kr, beroende på hur goda förhandlare de är. 
86 Exemplet är hämtat från Faure och Skogh, andra kapitlet s 31 f, men har omarbetats av författaren för 
att passa bättre in i sammanhanget. I det ursprungliga exemplet orsakas skadan av utsläpp från en fabrik 
och ett filter kan användas för att eliminera utsläppen. 
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installation av programvaran. När flera parter är inblandade kan rätten att skada, eller 

rätten till kompensation, tilldelas vem som helst av parterna med samma resultat, 

förutsatt att transaktionskostnaderna är försumbara. Märk väl att teoremet fokuserar på 

effektivitet, inte distributionsaspekter. I detta fall föreligger dock en 

distributionsskillnad, eftersom PPP leder till att inkassobolaget får betala och VPP leder 

till att de skadelidande får betala. 

 

Av vad som ovan anförts framgår att skadeståndsrätten kan åstadkomma en 

internalisering av de externa effekterna genom att t ex låta skadevållaren ersätta den 

skadelidande. Den potentielle skadevållaren förmås därmed att vidta 

försiktighetsåtgärder (installation av programvaran) för att förebygga skador och antalet 

skadetillbud hålls på en samhällsekonomiskt önskvärd nivå. Därmed är det inte sagt att 

enbart den potentielle skadevållaren bör vidta försiktighetsåtgärder. I de flesta fall kan 

nämligen skador förebyggas även med åtgärder från den skadelidandes sida. I ett fall då 

de båda parternas försiktighetsåtgärder inte påverkar varandra, bör skadevållaren hållas 

ansvarig då han försummat en försiktighetsåtgärd och skadeståndet bör jämkas om 

skadelidanden ej vidtagit någon försiktighetsåtgärd å sin sida.  

 

4.5.2 Samhällskostnader 
Om en olycka medför en skada, så medför den ofta en kostnad. I exemplet ovan 

kommer den otillbörliga inkassoåtgärden att medföra en installation av ny programvara 

till en kostnad av 3000 kr. Emellertid kan kostnadsfrågan betraktas som mer komplex 

än så. Guido Calabresi, som anses som den förste juristen som analyserade 

skadeståndsrätten ur ett rättsekonomiskt perspektiv, delar upp ”the costs of accidents” i 

tre olika kategorier: primära, sekundära och tertiära kostnader. Primära ”accident costs” 

är kostnader för att undvika händelsen samt skadan som uppstår p g a händelsen. 

Sekundära ”accident costs” relaterar till riskaversion och ofullständig eller orättvis 

fördelning av förluster. Tertiära ”accident costs” är kostnader för att administrera 

rättsystemet. Enligt Calabresi skall skadeståndsrätten användas för att minimera ”the 

total social costs of accidents” (samhällskostnaderna). Målet är således att minska 

antalet ”accidents”, men kostnaderna för att reducera de totala samhällskostnaderna 

avgör i vilken utsträckning som ”accidents” måste undvikas. Detta förhållande uttrycks 

av Faure och Skogh på följande sätt; ”A legal rule should not give incentives to avoid 
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every possible accident, but only accidents that could be avoided by marginal costs 

lower than the marginal benefits in terms of accidents and other cost reductions.”87 Med 

andra ord skall skadeståndsrätten användas för att skapa incitament för parterna att vidta 

optimala, det vill säga kostnadseffektiva, försiktighetsåtgärder.88 

 

Vidtas kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder kommer samhällskostnaderna att 

minimeras. Detta innebär också att om den mest kostnadseffektiva åtgärden kan vidtas 

av skadevållaren och denne försummar att vidta åtgärden, så bör skadevållaren åläggas 

skadeståndsskyldighet. Kan den mest kostnadseffektiva åtgärden istället vidtas av den 

skadelidande, så bör skadevållaren inte hållas skadeståndsskyldig.  

 

4.5.3 Vårdslöshetsansvar eller strikt ansvar? 
Det kan hävdas att ansvarets utformning styr försiktighetsåtgärderna. Om t ex en regel 

om strikt ansvar införs kommer den skadelidande inte att ha några incitament till 

försiktighet, medan skadevållaren ges incitament att åstadkomma kostnadseffektiva 

försiktighetsåtgärder.89 Ett exempel kan förtydliga de ekonomiska effekter som följer av 

olika utformningar av ansvaret. I exemplet antas att offret inte kan påverka utfallet 

genom att vidta försiktighetsåtgärder, att aktivitetsnivån är given90, att parterna är 

riskneutrala och att primärkostnaden kan mätas i monetära termer. Därutöver tas ej 

hänsyn till administrativa kostnader, endast primära kostnader beaktas. Kostnaden för 

skadan, om den inträffar, antas vara 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Faure & Skogh, fjortonde kapitlet s 4. 
88 Calabresi, The Costs of Accidents s 24 ff. 
89 Cooter s 270 ff. 
90 Aktivitetsnivån påverkar skaderisken. Som exempel kan anföras att en minskning av aktiviteten 
”biltrafik” kommer att minska antalet olyckor i trafiken. 



 42

Tabell 1. Kostnader för försiktighetsåtgärder och totala kostnader91 

Försiktighetsåtgärder 
(nivå) 

Kostnad att 
förhindra 

Sannolikhet att 
skada inträffar 

Förväntad 
kostnad för skada 

Totala kostnader 

Inga 0 20% 20 20 

Låg 1 15% 15 16 

Medium 3 10% 10 13 

Hög 6 8% 8 14 

Mycket hög 14 6% 6 20 

 

Ur tabellen kan utläsas att den optimala nivån för försiktighetsåtgärder är ”medium”. 

Denna nivå kommer att medföra att kostnaderna för den farliga aktiviteten kommer att 

minimeras. 

 

Om lagstiftaren inte inför skadeståndsskyldighet för det aktuella fallet, kommer inga 

försiktighetsåtgärder att vidtas. Inträffar skada kommer offret att få bära kostnaden 

själv. Sannolikheten för att skada inträffar är då 20% och de totala kostnaderna kan 

förväntas bli 20. Införs ett vårdslöshetsansvar måste domstolarna avgöra vilken nivå av 

försiktighetsåtgärder som är tillräcklig för att skadevållaren ej skall betraktas som 

vårdslös. Potentiella skadevållare kommer att anpassa sig efter den nivå som fastställts 

av domstolarna. Om domstolarna fastställer att denna nivå är ”medium” kommer en 

skadevållare att få bära den totala kostnaden, om han lägger sig på en lägre nivå än 

medium. Om skadevållaren däremot lägger sig på medium eller högre, kommer offret 

att få bära den förväntade kostnaden för skadan. Skadevållaren kommer därför att lägga 

sig på den nivå som fastställts av domstolarna, eftersom han på detta sätt minimerar sina 

kostnader. Härav följer att ett effektivt vårdslöshetsansvar förutsätter att domstolarna 

väljer ”rätt” nivå, d v s medium. Om istället ett strikt ansvar, vilket är detsamma som 

PPP, införs, kommer potentiella skadevållare att få betala för alla skador. Med kunskap 

om detta, kommer de aktörer som befattar sig med farliga aktiviteter att minimera 

kostnaderna och lägga sig på mediumnivån. Således leder strikt ansvar till effektivitet. 

 

                                                 
91 Tabellen och exemplet härstammar från Faure & Skogh, fjortonde kapitlet s 6. 
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4.5.3.1 Riskaversion 
I exemplet ovan utgås från att båda parter är riskneutrala. Detta antagande kan 

rättfärdigas då parterna är vinstmaximerande företag, som kan bära kostnaderna utan att 

gå bankrutt. Men om skadeståndsrätten skall kunna användas för att fördela kostnader 

på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, måste man ta hänsyn till att olika personer har 

olika förhållningssätt till risk. Vissa personer är beredda att betala mer än andra för att 

slippa bära risker. Otillbörliga inkassoåtgärder drabbar ofta fysiska personer, med liten 

ekonomisk förmåga. Privatpersoner bör därför kunna betraktas som riskaversiva, medan 

företag kan anses ha en lägre riskaversion.92 En privatperson är i regel beredd att betala 

mer än ett företag för att slippa bära risker. Från samhällsekonomisk synpunkt finns det 

därför skäl att lägga risker på den som har minst riskaversion.93 

 

4.5.4 Avslutande kommentar  
Ovan har nämnts att försiktighetsåtgärderna måste vara kostnadseffektiva. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det således inte önskvärt att alla skador förhindras, ty 

vissa skador kostar helt enkelt för mycket att förhindra. Emellertid innebär inte detta att 

rättsordningen bör bortse från dessa skador. Det faktum att någon får stå risken för 

skadorna kan nämligen ha ekonomisk betydelse. Införs ett vårdslöshetsansvar, får 

skadelidanden stå risken för de skador som det inte hade varit kostnadseffektivt att 

förhindra, eftersom skadevållaren enligt ett ekonomiskt kriterium inte anses vårdslös när 

en sådan skada har inträffat. Införs ett strikt ansvar får skadevållaren stå risken för 

sådana skador, eftersom skadevållaren enligt denna ansvarsform alltid är 

skadeståndsskyldig.94  

 

Den ekonomiska betydelsen av att någon får bära risken följer för det första av att 

parterna kan värdera risken på olika sätt. Detta innebär för det första att det är 

samhällsekonomiskt önskvärt att lägga risken på den part, för vilken risken är minst 

betungande, d v s den som har minst riskaversion. För det andra ska inte en verksamhet 

slippa undan att bära vissa kostnader som den ger upphov till, utan externa kostnader 

                                                 
92 Detta antagandes riktighet beror på den avtagande marginalnyttan. Vad gäller pengar så kommer en 
mer förmögen part att vara mer benägen att bära en risk som kan värderas till t ex 1000 SEK. Aktiebolag 
kan närmast betraktas som riskneutrala, eftersom de risker bolaget tar bärs av alla aktieägare och 
borgenärer. Se Dahlman s 122. 
93 A a s 115 ff. 
94 A a s 112 f. 
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måste, som ovan nämnts, internaliseras. Beaktas inte denna omständighet, kommer 

verksamheten inte att bedrivas på ett optimalt sätt. Varorna eller tjänsterna som 

verksamheten producerar kommer då att bjudas ut på marknaden till ett pris som inte 

motsvarar de totala produktionskostnaderna, vilket innebär att marknaden kommer att 

misslyckas med att maximera aktörernas välstånd. 

 

Det strikta ansvaret innebär i princip detsamma som en försäkring. Tillverkaren eller 

tillhandahållaren av en viss vara eller tjänst kommer nämligen att få utgifter för 

skadestånd, vilket måste kompenseras med en höjning av priset. De som köper varan 

eller tjänsten betalar därmed ett högre pris som innehåller en ”försäkringspremie”, och 

garanterar köparen rätten till skadestånd när skada uppstår. Har emellertid köparen av 

varan eller tjänsten redan en försäkring, så uppkommer ingen samhällsekonomisk vinst 

av att lägga risken på tillhandahållaren/tillverkaren. Även om försäkring redan finns, så 

anses dock det strikta ansvaret ge ett gott incitament för en internalisering av de externa 

kostnaderna. Vet en producent eller tillhandahållare av tjänster på förhand att han 

kommer att hållas ansvarig för uppkomna skador, så kommer han att vidta 

kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder och verksamheten kommer att bära sina egna 

kostnader.  

 

Av vad som ovan framförts framgår att det finns goda samhällsekonomiska argument 

för införandet av strikt ansvar för uppkomna skador. Det bör dock påpekas att ett strikt 

skadeståndsansvar ger skadelidande större möjligheter till ersättning än ett 

vårdslöshetsansvar, vilket skulle ge upphov till betydligt fler skadeståndsprocesser. 

Skadeståndsregler baserade på strikt ansvar skulle således kunna belasta 

samhällsekonomin med högre administrationskostnader. Enligt somliga ekonomer 

överväger denna nackdel de samhällsekonomiska fördelarna.95 Det kan dock hävdas att 

införandet av ett strikt ansvar kan leda till lägre administrationskostnader, eftersom 

domstolarna inte behöver befatta sig med kostnadskrävande bedömningar av om 

vårdslöshet föreligger eller inte.  

 
 

                                                 
95 Dahlman s 130. 
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5 Rättsdogmatisk analys 
  

 

5.1 Otillbörlig inkassoåtgärd 
 

Skadeståndsstadgandet i inkassolagen bygger på rekvisitet ”otillbörlig” inkassoåtgärd. 

Vilka konkreta åtgärder som kan betraktas som otillbörliga har diskuterats i inledningen 

till denna uppsats, men det bör framhållas att rekvisitet uppfattades som vagt redan 

under lagstiftningsarbetet. Det får anses som mycket svårt att fastställa en gräns för 

begreppets omfattning, vilket HD också påpekade i NJA 1985 s 143. Av domskälen i de 

rättsfall som presenterats i denna uppsats, kan man dra slutsatsen att rättens 

ställningstagande till rekvisitet kan påverkas av inkassoverksamhetens omfattning. 

Således ställdes högre krav på en inkassobyrå än en icke-tillståndspliktig 

inkassoverksamhet i NJA 1985 s 143. Emellertid utgjorde det faktum att inkassoåtgärd 

vidtagits inom ramen för en icke-tillståndspliktig inkassoverksamhet ingen ursäkt i NJA 

1990 s 585. 

 

I detta sammanhang bör också nämnas att underlåtenhet att vidta åtgärder för att 

åstadkomma rättelse i kreditupplysningsregister inte i sig utgör någon inkassoåtgärd, 

men påverkar bedömningen av om inkassoåtgärden skall anses som otillbörlig. 

Sammantaget skall dock ”otillbörlig inkassoåtgärd” uppfattas som ett snävt begrepp. Att 

vidta en otillbörlig inkassoåtgärd utgör ett avsteg från god inkassosed, men en avvikelse 

från god inkassosed är en vidare företeelse och alla avsteg från denna princip är därmed 

ej att betrakta som otillbörliga inkassoåtgärder. Gäldenären kan således ”vållas onödig 

skada eller olägenhet”96 utan att denna åsamkats genom otillbörlig inkassoåtgärd. 

 

 

5.2 Farlig verksamhet 
 
Om det kan fastställas att en vidtagen inkassoåtgärd är otillbörlig, så föreligger 

ersättningsskyldighet för uppkommen skada. Ansvaret enligt 18 § inkassolagen är strikt. 

Det kan hävdas att det ansvar som åläggs snarare är ett mellanting mellan strikt ansvar 
                                                 
96 Se inkassolagen 4 §. 
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och culpaansvar, eftersom det måste visas att inkassoåtgärden är otillbörlig. Gäldenären 

kan inte få bifall till sin talan om han enbart visar att han lidit skada, själva åtgärden 

måste också betraktas som klandervärd. Enligt min mening kommer domstolarna därför 

att styra ansvarets karaktär, eftersom en snäv tolkning av begreppet ”otillbörlig 

inkassoåtgärd” närmast leder till att ansvaret närmar sig ett culpaansvar. Av vad som 

ovan anförts följer att ansvaret enligt 18 § inkassolagen knappast kan betraktas som ett 

”rent strikt ansvar”. 

 

Emellertid avsåg lagstiftaren att införa ett strikt ansvar för de fall då en otillbörlig 

inkassoåtgärd föreligger. Enär strikt ansvar främst åläggs när en verksamhet betraktas 

som farlig, uppkommer frågan om lagstiftaren betraktade inkassoverksamhet såsom 

varande en ”farlig” verksamhet. I förarbetena anförs vid ett flertal tillfällen att 

inkassoverksamhet är av stor betydelse för kreditgivningen i samhället.97 Med andra ord 

bör inkassoverksamhet ses som en för samhället viktig och nyttig verksamhet. 

Emellertid är inkassoåtgärder till sin natur sådana att de kan leda till skada eller 

olägenhet för gäldenären; inkassoåtgärder i form av hot och påtryckningar syftar de 

facto till att ”skrämma” gäldenären, eller i vart fall få gäldenären att inse vilka 

konsekvenser som kan följa vid utebliven betalning. I själva verket kan 

inkassoverksamhet ses som en av lagstiftaren sanktionerad våldsutövning, eftersom 

tvång, hot och påtryckningar är av central betydelse för inkassoverksamhetens 

bedrivande. Det kan således hävdas att en del av statens ”våldsmonopol” i detta fall har 

förts över till privata subjekt. 

 

Vidare föreligger ofta en risk för att inkassobolagets åtgärder leder till registrering i 

kreditupplysningsregister, eftersom inkassoverksamheten använder rättsliga åtgärder 

som påtryckningsmedel. Risken för registrering i kreditupplysningsregister är inte minst 

tydlig i de fall då gäldenären är ett företag. Om betalning uteblir kan nämligen 

borgenären använda ansökan om betalningsföreläggande som första påtryckning, vilket 

leder till registrering i kreditupplysningsregister i de fall då gäldenären är ett företag.98 

Det bör även påpekas att det ofta finns ett nära samband mellan 
                                                 
97 Se t ex SOU 1973:39 s 18 eller prop. 1974 :42 s 7. 
98 Det bör påpekas att borgenären i dessa fall inte har någon skyldighet att vare sig påminna eller skicka 
inkassokrav. Ansökan om betalningsföreläggande kan därför användas som första påtryckningsmedel och 
kan också antas vara ett mycket starkt sådant. Eftersom ansökan om betalningsföreläggande leder till 
registrering, är också risken för att ovan nämnda förfarande orsakar skada stor. Observera att detta 
förhållande inte gäller i de fall då gäldenären är en privatperson. Se avsnitt 2.3. 
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kreditupplysningsföretag och inkassobyrå, t ex genom att de båda verksamheterna 

bedrivs inom en och samma koncern.  

 

Av vad som ovan anförts följer att inkassoverksamhet de facto kan betraktas som ”farlig 

verksamhet”. De typiska risker, eller typiska faror, som blir aktuella i 

inkassoförhållanden, är risken för att inkassoåtgärden inkräktar på gäldenärens privata 

sfär på ett otillbörligt sätt (”integritetsfaran”) samt risken för att ”felaktiga” uppgifter 

registreras i kreditupplysningsregister (”registerfaran”). 

 

Som tidigare nämnts ansåg flera remissinstanser att ifrågavarande skadeståndsstadgande 

skulle innehålla en exculpationsregel. Departementschefen ansåg dock att det torde vara 

omöjligt att visa att tillbörlig omsorg och varsamhet iakttagits när skada har åsamkats 

genom en inkassoåtgärd som anses otillbörlig. Vad gäller ”integritetsfaran”, så finnes 

fog för detta ställningstagande, eftersom det kan antas att särskilt integritetskränkande 

inkassoåtgärder i de flesta fall vidtas med uppsåt; inkassobolaget avser alltid att hota 

eller utöva påtryckningar på gäldenären. Vad gäller ”registerfaran” så kan, enligt min 

mening, departementschefens ställningstagande motiveras av den utformning som 

skadeståndsansvaret i kreditupplysningslagen har. Om en oriktig inkassoåtgärd ligger 

till grund för en felaktig registerupplysning finns sällan möjlighet att erhålla skadestånd 

med stöd av 21 § kreditupplysningslagen, eftersom kreditupplysningsföretaget kan 

exculpera sig. Genom att införa ett strikt ansvar för skada p g a otillbörlig inkassoåtgärd 

så täpps dock denna lucka till. 

 

  

5.3 Skadan 
 
Skadeståndsskyldigheten enligt 18 § inkassolagen kan uppfattas som relativt 

omfattande. Detta följer av att ett strikt ansvar åläggs för ren förmögenhetsskada och 

ideell skada. Att ideell skada ersätts kan ses som en följd av att lagstiftaren såg en risk 

för allvarliga integritetskränkningar i samband med inkassoverksamhet 

(integritetsfaran). Av naturliga skäl är det svårt att föra bevisning vad avser denna typ 

av skador och domstolarna tvingas således att uppskatta skadan. De rättsfall som 

behandlats i denna uppsats ger vid handen att gäldenärens ersättning i denna del normalt 
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endast uppgår till mindre belopp.99 Emellertid bör påpekas att det i dessa fall varit fråga 

om inkassoåtgärder där det integritetskränkande momentet inte varit dominerande. 

Enligt författarens mening bör den ideella skadan tillmätas större betydelse i fall då 

gäldenären utsatts för inkassoåtgärder som ligger mycket nära brott, till exempel 

kränkande uttalanden. Om gäldenären utsätts för påtryckningar av detta slag, t ex 

genom att få ett grishuvud tillsammans med en uppmaning att erlägga betalning 

levererat till dörren, bör skadan till största delen vara av ideell art.100 Å andra sidan 

medför en ansökan om betalningsföreläggande eller en konkursansökan riktad mot fel 

gäldenär snarare en risk för att gäldenären lider en ren förmögenhetsskada. 

 

Vad avser den rena förmögenhetsskada som gäldenären kan lida p g a en otillbörlig 

inkassoåtgärd, så bör för det första nämnas att gäldenären ges rätt till ersättning för 

såväl direkta som indirekta förluster. De direkta förlusterna avser främst de kostnader 

gäldenären åsamkas genom att han nödgas tillse att felaktig information tillrättalägges. 

Man bör dock ställa sig frågan i vilka fall gäldenären kan lida en ren förmögenhetsskada 

som ej endast uppgår till ett ringa belopp?101  Självfallet kan ett bedrägeri orsaka stor 

ekonomisk skada, men detta fall regleras främst genom brottsbalken. Av större intresse 

är de fall som endast regleras genom inkassolagen, eftersom förevarande regel kan ses 

som ”onödig” i de fall då den skadelidande även kan grunda ersättningsanspråk på 

andra regler. Genom att utpeka de fall då endast inkassolagen är tillämplig finner man 

skadeståndsstadgandets ”raison d’être”, vad avser ersättningsskyldigheten för ren 

förmögenhetsskada.   

 

Detta innebär för det första att vi måste bortse från de fall då vidtagandet av en 

otillbörlig inkassoåtgärd också innebär ett brott. I dessa fall kan nämligen gäldenären 

förlita sig på huvudregeln för ren förmögenhetsskada. För det andra måste en 

avgränsning mot kreditupplysningslagen göras. Enligt 21 § kreditupplysningslagen kan 

ett kreditupplysningsföretag bli ersättningsskyldigt för skada som uppstår p g a felaktig 

                                                 
99 Det kan förvisso ses som anmärkningsvärt att gäldenären i NJA 1990 s 585, trots dokumenterat 
psykiskt lidande, endast erhöll 10 000 SEK. Emellertid torde ersättningens storlek ligga i linje med den 
svenska rättens inställning till ideella skador överlag. Som jämförelse kan nämnas att 
brottsskadenämnden under sitt sista verksamhetsår (1993/94) angav 10 000 SEK för sveda och värk samt 
50 000 SEK för kränkning som normal ersättning vid våldtäkt. Se Hellner s 409.  
100 Exemplet är hämtat från verkligheten, men kan betraktas som olämpligt eftersom ett handlande av 
denna typ torde betraktas som olaga hot. 
101 Detta utesluter i princip gäldenärens direkta förluster, i form av sökkostnader etc., som normalt endast 
torde uppgå till ringa belopp. 
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kreditupplysning. Kreditupplysningsföretaget åläggs dock endast ett presumtionsansvar. 

Detta innebär att om kreditupplysningsföretaget kan bevisa att felet ej beror på detta och 

härstammar uppgiften från en otillbörlig inkassoåtgärd, så återstår endast möjlighet att 

kräva ersättning av inkassobolaget med stöd av 18 § inkassolagen. I dessa fall är således 

endast inkassolagen tillämplig. 

  

Av vad som tidigare anförts kan man dra slutsatsen att den rena förmögenhetsskadan 

uppstår p g a att borgenären, genom vidtagande av inkassoåtgärder, åstadkommer en 

publicering av felaktiga uppgifter. Skadan drabbar gäldenären när dessa felaktiga 

uppgifter kommer tredje man tillhanda och föranleder ett agerande, eller underlåtenhet 

att agera, från tredje mans sida. Således handlar den rena förmögenhetsskadan enligt 18 

§ inkassolagen i första hand om ett vilseledande av tredje man. På grund av den 

betydelse som upplysningsregistren har för kontroller av kreditvärdighet etc kan skadan 

bli relativt omfattande. I NJA 1985 s143 nekades avtal om ny kredit vilket gjorde att 

produktionsbolaget inte kunde ge ut skivor till jul och i NJA 1990 s 585 sades bolagets 

kredit upp, vilket aktualiserade betalningsansvar p g a personlig borgen.  

 

Frågan är dock om adekvat kausalitet kan anses föreligga när otillbörliga 

inkassoåtgärder leder till ett vilseledande av tredje man och därmed en risk för 

omfattande förmögenhetsskador. Det kan nämligen hävdas att tredje mans agerande inte 

kan förutses av borgenären och att det faktum att tredje man vidtar, eller underlåter att 

vidta, åtgärder inte ligger ”i farans riktning”. Med hänsyn till att ansvaret enligt 18 § 

inkassolagen inte fordrar vårdslöst beteende, torde dock ej finnas något krav på insikt 

om vilka konkreta skaderisker en otillbörlig inkassoåtgärd kan medföra för 

gäldenären.102 Emellertid bör alla inkassobyråer och i övrigt de flesta företag som 

bedriver inkassoverksamhet vara väl medvetna om att registrering av upplysningar kan 

få allvarliga konsekvenser. Av ovan nämnda rättsfall kan man dra slutsatsen att det 

ligger ”i farans riktning” att kredit ej beviljas eller sägs upp, och att gäldenären därmed 

lider en förmögenhetsskada p g a inkomstbortfall eller utökade kostnader för räntor etc. 

Däremot torde gäldenären få svårigheter att bevisa ett adekvat orsakssamband vad gäller 

goodwillförluster. I NJA 1990 s 585 lyckades inte ägaren till ett bolag övertyga rätten 

om att försäljningen av hans bolag till underpris var en adekvat följd av den vidtagna 

                                                 
102 Jfr Kleineman s 507. 
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inkassoåtgärden. HD:s inställning kan anses ligga i linje med vad som ovan anförts om 

vilseledande av tredje man.  

 

Det faktum att gäldenären tvingas sälja sin rörelse till underpris kan i normalfallet inte 

anses bero på att tredje man förlitat sig på felaktiga uppgifter i 

kreditupplysningsregister. Möjligtvis skulle kunna hävdas att det faktum att det kommer 

till allmänhetens kännedom att gäldenären är insolvent och oförmögen att sköta sin 

åtaganden, trots att så ej är fallet, utgör ett vilseledande. Om detta medför att kunderna 

och leverantörerna sviker och att gäldenären därmed ”förlorar goodwill” skulle 

gäldenären kunna hävda att denna ”goodwillförlust” skall ersättas med stöd av 18 § 

inkassolagen. Till synes är dock av avgörande betydelse att tredje mans handlande 

verkligen föranletts av den felaktiga upplysningen, d v s att han verkligen fäst tillit till 

de felaktiga upplysningarna vid en bedömning av gäldenärens förmåga att sköta sina 

åtaganden.103 För att lyckas övertyga rätten om att goodwillförlusten är ersättningsgill 

skulle således gäldenären bli tvungen att bevisa att kunder och leverantörer förändrat 

sitt beteende enbart beroende på att det kommit till deras kännedom att gäldenären ej 

kan sköta sina åtaganden, vilket får betraktas som närmast omöjligt. Det bör dessutom 

påpekas att det skulle föra alltför långt att tillerkänna gäldenären möjlighet till 

ersättning för denna typ av förlust, inte minst med tanke på svensk rätts inställning till 

ren förmögenhetsskada i allmänhet.  

 

Vad gäller uppgifter som registreras i kreditupplysningsregister, är frågan om ansvaret 

för den information som härstammar från inkassoverksamheten skall åläggas 

inkassoverksamheten, eller det företag som tillhandahåller upplysningar till tredje man, 

det vill säga kreditupplysningsföretaget. Om detta ansvar skulle åläggas 

kreditupplysningsföretaget, t ex genom införandet av ett strikt ansvar för uppgifter i 

kreditupplysningsregister, torde skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt 

inkassolagen närmast vara att betrakta som onödig. I förhållande till framförallt enskilda 

personer skulle denna konstruktion kunna ses som bättre, eftersom gäldenären slipper 

utreda varifrån den felaktiga upplysningen härstammar. I vissa fall kan också ett avtal 

                                                 
103 Det bör påpekas att produktionsbolaget i NJA 1985 s 143, utöver de noteringar som härstammade från 
inkassobolaget, också hade en notering om en skatteskuld om ca 2700 SEK. Hovrätten konstaterade dock 
att ”det kunna uteslutas, att kredit nekats av den anledningen att vid sidan av kreditupplysningen om de i 
målet avhandlade fordringarna om 103 000 SEK funnits uppgift om en skatteskuld om ungefär 2700 kr”. 
Det var således den felaktiga informationen som vilseledde tredje man. 
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reglera förhållandet mellan inkassobolaget och kreditupplysningsföretaget. På så sätt 

skulle kreditupplysningsföretaget, genom att avtala om skyldighet för inkassobolaget att 

ersätta kreditupplysningsföretaget för förluster orsakade av felaktiga uppgifter 

härstammande från inkassobolaget, kunna täcka eventuella skadeståndskostnader.104 

Om ett strikt ansvar infördes i kreditupplysningslagen skulle självfallet regleringen i 

inkassolagen kunna behållas i den form den har idag, vilket skulle ge gäldenären ett 

dubbelt skydd. 

 

Lagstiftarens åsikt på denna punkt är dock uppenbarligen att ansvaret i första hand skall 

åläggas den som gett upphov till den felaktiga upplysningen, eftersom 

kreditupplysningsföretaget enligt 21 § kreditupplysningslagen endast åläggs ett 

presumtionsansvar. Det bör dock framhållas att bevisbördan i detta avseende ligger på 

kreditupplysningsföretaget och att gäldenären skulle kunna hävda att det varit uppenbart 

för kreditupplysningsföretaget att uppgiften var felaktig.105 

 

 

5.4 Diskussion kring personlig integritet och inkassoåtgärder 
 

Som tidigare anförts uttalades i förarbetena att skadeståndsstadgandet i inkassolagen 

utgör ett förbud mot ”integritetskränkande och därmed otillbörliga inkassoåtgärder”. I 

NJA 1985 s 143 tog HD fasta på uttalanden i förarbetena och fastställde att ersättning 

kommer ifråga främst vid ”allvarliga integritetskränkningar”. Vidare bör nämnas att 

Hellner behandlar skadeståndsstadgandet i inkassolagen under rubriken ”den personliga 

integriteten skyddas”. Därmed torde regelns syfte kunna betraktas som oomtvistat. 

Emellertid anfördes ingen motivering, varken i förarbetena eller i HD:s dom i ovan 

nämnda fall, till hur lagregeln kan anses skydda den personliga integriteten. Orsaken 

kan vara av en enkel natur; en diskussion om den personliga integriteten riskerar att bli 

alltför abstrakt, eftersom begreppet ”personlig integritet” är synnerligen svårt att 

                                                 
104 Frågan är dock hur ofta ett avtalsförhållande föreligger mellan kreditupplysningsföretag och 
inkassobolag. Vad avser icke-tillståndspliktig inkassoverksamhet torde avtal sällan föreligga. Vissa 
inkassobyråer kan dock antas ingå i samarbete med kreditupplysningsföretag. Det bör dock påpekas att 
kreditupplysningsföretagen främst inhämtar uppgifter från kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten, 
domstolarna samt i viss mån bankerna. 
105 I realiteten bör detta vara mycket svårt. I de fall då rättelse gjorts kan dock gäldenären antas ha 
möjligheter att hävda att det varit uppenbart för kreditupplysningsföretaget att de registrerade uppgifterna 
var felaktiga.  
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definiera. Å andra sidan framgår av vad som anförts i tidigare kapitel att när lagstiftaren 

krävde ett skydd för den personliga integriteten så avsågs i själva verket ett skydd för 

privatlivet, eller ”privatlivets helgd”.  

 

Vad gäller inkassolagens ”systerlagar”, d v s kreditupplysningslagen och datalagen, 

framstår syftet att skydda den personliga integriteten betydligt tydligare än i 

inkassolagen. Det bör påpekas att de skadeståndsstadganden som finns i 

kreditupplysningslagen och den upphävda datalagen innehåller uttryckliga hänvisningar 

till den personliga integriteten. Innebörden av att personuppgifter registreras i 

dataregister och de risker detta ger upphov till, har, som nämnts, varit föremål för en 

omfattande diskussion sedan 60-talet. Strömholm ansåg redan 1971 att denna fråga var 

av så allvarlig art att den borde behandlas av lagstiftaren genom ”profylaktiska 

åtgärder”. Vidare sågs det som nödvändigt att inrätta ett oberoende offentligt organ som 

skulle hållas underrättat om all offentlig verksamhet på datateknikens fält.106 Emellertid 

kan de slutsatser, som Strömholm och senare lagstiftaren, kommit fram till inte utan 

vidare överföras till inkassofallen. Det må anses föreligga en risk för 

integritetskränkningar när uppgifter registreras i inkassoverksamhetens dataregister, 

men detta är ej ett förhållande som direkt regleras via inkassolagen. ”Dataproblemet”, 

som Strömholm kallade det, löstes i första hand genom att införa bestämmelser i 

datalagen. Med andra ord måste lagstiftaren ha funnit en annan anledning att skydda 

den personliga integriteten genom skadeståndsstadgandet i inkassolagen. Av allt att 

döma står denna anledning att finna i den livliga debatt i pressen, som förekom i början 

av 70-talet, gällande inkassoföretagens arbetsmetoder. Det kan kanske hävdas att de 

farhågor, som rests genom pressens avslöjande, kom att bekräftas genom utredningens 

undersökning av inkassobranschen.107 Således kan tänkas att integritetsskyddet enligt 

inkassolagen snarare utgör ett skydd mot angrepp på gäldenärens heder och ära etc. 

 

Emellertid är det möjligt att utläsa en koppling till ”dataproblemet” ur motiven till 

inkassolagen. I propositionen pekades på att en nära förbindelse mellan inkasso- och 

kreditupplysningsföretag ”medför en risk för att uppgifter om inkassoåtgärder utnyttjas 

på ett otillbörligt sätt”. Men även detta förhållande torde vara något som faller under 
                                                 
106 Se Strömholm s 736. 
107 Anmärkningsvärda inkassoåtgärder som utredningen fann presenteras i SOU 1973:39 s 44 ff. Som 
exempel kan nämnas att en dansk gäldenär erhöll kravbrev som innehöll följande uttalanden: ”Vi har 
dåliga erfarenheter av danskar! Säkrast vore väl för Er att skudda Sveriges stoft av Edra fötter”.  
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dåvarande datalagen, eller möjligtvis kreditupplysningslagen. I uttalandet fokuseras 

nämligen på ”uppgifter om inkassoåtgärder” som utnyttjas på ett ”otillbörligt sätt”. 

Innebär det faktum att uppgifter om inkassoåtgärder utnyttjas på ett otillbörligt sätt att 

inkassoåtgärden i sig är otillbörlig? Så kan ej vara fallet, eftersom det otillbörliga 

utnyttjandet inte kan betraktas som en inkassoåtgärd i inkassolagens mening. 

Inkassoåtgärden är i detta fall ”fullbordad” och kan i sig inte anses ha orsakat skada. 

Däremot kan en inkassoåtgärd orsaka skada genom att ge upphov till en felaktig uppgift 

i kreditupplysningsregister. Det är dock tänkbart att lagstiftaren avsåg det fall då ett 

inkassobolag utövar påtryckningar mot gäldenären, genom att hota med att uppgifter om 

inkassoåtgärder kommer att registreras i kreditupplysningsregister om inte gäldenären 

betalar. Detta skulle i sig kunna utgöra en otillbörlig inkassoåtgärd. 

 

Avslutningsvis måste man ställa sig frågan om lagstiftaren ansåg att även juridiska 

personer har rätt till ett ”skyddat privatliv”, eftersom skadeståndsstadgandet i 

inkassolagen ger möjlighet till skadestånd för såväl enskilda som företag. I detta 

sammanhang bör även påpekas att HD i NJA 1985 s143 uttalade att ersättning kommer 

ifråga främst vid ”allvarliga integritetskränkningar”. I nämnda rättsfall utdömde HD 

ersättning till ett produktionsbolag. Emellertid kan inte ett företag utsättas för en 

integritetskränkning, eftersom ett företag inte anses åtnjuta någon heder och ära i den 

bemärkelse som här avses. Som tidigare nämnts utgör 5 kap brottsbalken en viktig 

grund i den svenska integritetsrätten, men kapitlet gäller endast för enskilda, någon 

skadeståndsskyldighet för s k ekonomiskt förtal existerar inte i svensk rätt.108 Det skulle 

kunna hävdas att om företag A utsätter företag B för förtal, så kan inte B tilldömas 

ersättning för förmögenhetsskada med stöd av brottsbalkens regler.109 Om företag B 

däremot utsätts för en ”integritetskränkande” inkassoåtgärd, så kan B med framgång 

föra talan om skadestånd p g a otillbörlig inkassoåtgärd. Emellertid kan inte 

integritetskränkningen i sig tillmätas någon betydelse, eftersom det är fråga om ett 

företag. Med andra ord erhålles skadestånd på annan grund, nämligen ett vilseledande 

(jfr ovan). Skadestånd utgår ej för ideell skada, vilket också visar att 

integritetskränkningen s a s är intimt förknippad med den ideella skadan, medan den 

rena förmögenhetsskadan främst kan anses vara förknippad med ett vilseledande. 

 

                                                 
108 Jareborg, Brotten I s 285. 
109 Marknadsföringslagen kan dock erbjuda möjlighet till skadestånd. Se 29 § marknadsföringslagen. 
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6 Rättsekonomisk analys 
 

 

6.1 Pareto eller Kaldor-Hicks? 
 
Rättsekonomiska teorier om ekonomisk effektivitet tar avstamp i Pareto- eller Kaldor-

Hicks-kriteriet. Således utgör dessa kriterier själva grunden också för den följande 

framställningen. Nedan följer ett antal exempel, som tydliggör hur kriterierna påverkar 

den fortsatta framställningen. 

 

Antag att fenomenet ”kreditgivning” inte finns. Samhället utgörs av tre individer, A, B 

och C. A äger en bil, men önskar sälja den för att få pengar till ett hus. B önskar 

anskaffa denna bil av A, men har inga pengar. C har gott om pengar, men äger redan en 

bil. Han finner inte heller något annat användningsområde för pengarna. Antag sedan att 

fenomenet ”kreditgivning” införs och C lånar ut pengar till B, vilket gör att B kan köpa 

bilen av A. B lovar att återbetala lånet, men förbinder sig också att betala särskilda 

avgifter för att kompensera C. Antag till sist att B fullgör sina åtaganden. 

 

Är förändringen ”kreditgivning” Pareto-effektiv? Svaret måste bli ja. Samtliga individer 

ökar sin nytta. A får pengar, B får bilen och C får kompensation. Ingen missgynnas.  

 

Låt oss nu komplicera exemplet något. B fullgör inte sina åtaganden. C inför därför 

något som han kallar för ”inkassoverksamhet”. Verksamheten går ut på att skrämma B, 

så att han inte missköter sina åtaganden i fortsättningen. Antag att C lyckas och således 

får betalt av B. Däremot drabbas B av psykisk stress p g a de åtgärder som C vidtagit. 

Han tvingas därför sjukskriva sig. 

 

Är förändringen ”inkassoverksamhet” Pareto-effektiv? Svaret måste bli nej. B får det 

nämligen sämre, medan endast C får det bättre. Här måste således Kaldor-Hicks-

kriteriet tillämpas. Kan C kompensera B för sjuskrivningen och ändå åtnjuta större nytta 

än om inkassoverksamheten inte införts, så är förändringen ”inkassoverksamhet” 

Kaldor-Hicks-effektiv.  
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I det sista exemplet kompliceras situationen ytterligare. Antag att lagstiftaren inför en 

regel som innebär att C inte får vidta vad lagstiftaren kallar för ”otillbörliga 

inkassoåtgärder”. Om C ändå skulle vidta ”otillbörliga inkassoåtgärder” blir han 

ersättningsskyldig. Antag vidare att införandet av regeln leder till att C drar sig för att 

skrämma B alltför mycket. C lyckas inte få B att fullgöra sina åtaganden fullt ut. B 

drabbas dock inte av psykisk stress och behöver således inte sjuskriva sig. 

 

I detta fall kan knappast Pareto-kriteriet tillämpas. För att kunna besvara frågan om 

införandet av regeln är att betrakta som effektivt får vi istället befatta oss med Kaldor-

Hicks-kriteriet. Härvid blir av intresse att avgöra om förbättringen för B är större än 

försämringen för C. Om så är fallet kan nämligen införandet av regeln betraktas som 

effektivt. 

 

Ovan anförda exempel är naturligtvis förenklade, men av vad som anförts följer att en 

rättsekonomisk analys av fenomenet ”skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd” bör ta 

avstamp i Kaldor-Hicks-kriteriet. Nedan följande framställning är därför uppbyggd som 

ett slags ”cost-benefit-analys”. 

 
 

6.2 Kreditgivning, inkasso och ekonomisk effektivitet 
 

I förarbetena till inkassolagen framhölls vid ett flertal tillfällen den stora betydelse som 

inkassoverksamhet har för en effektiv kreditgivning. Utan en väl fungerande 

inkassoverksamhet skulle kreditväsendet kollapsa, eller åtminstone kraftigt försämras, 

eftersom inkassoverksamheten medför möjligheter att begränsa risker och förluster. 

Inkassoförfarandet ger kreditgivarna möjlighet att ”rädda det som räddas kan”, antingen 

genom att de själva vidtar inkassoåtgärder mot gäldenärerna eller genom att de överlåter 

fordringarna till inkassobyråer. 

 

En effektiv kreditgivning kommer de facto att öka såväl välståndet som välfärden i 

samhället. Välståndet, d v s den sammanlagda rikedomen i ett visst samhälle, ökar 

eftersom kreditgivning innebär en överföring av likviditet från dem som ej har behov av 

att utnyttja den, till dem som behöver den för konsumtion, investeringar etc. 
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Överföringen av likviditet ger individerna möjlighet att anskaffa och producera fler 

nyttigheter, vilket innebär ett ökat välstånd. Dessutom kommer en effektiv 

kreditgivning att öka chansen för att en viss nyttighet tillfaller den som värderar den 

högst, eftersom individer som inte har tillräckligt med pengar kan låna pengar av andra 

individer. På så sätt ges alla en chans att delta i ”budgivningen”. 

 

Att en effektiv kreditgivning ökar välfärden, d v s individernas sammanlagda 

tillfredställelse, är närmast uppenbart. En effektiv kreditgivning kommer nämligen att 

innebära att individerna kan förvärva nyttigheter, som de annars inte haft möjlighet att 

förvärva. De ges således möjlighet att tillfredställa sina preferenser och eftersom 

kreditgivningen är effektiv kommer detta också att ske till lägsta möjliga kostnad. Priset 

på att använda pengar utgörs av räntor och avgifter till kreditgivarna, och som för alla 

andra nyttigheter i en marknadsekonomi, krävs en prisbildning utan störningar för att 

åstadkomma ekonomisk effektivitet.  

 

Hela detta, för samhället viktiga, system skulle falla samman om inte kreditgivarna för 

det första kan lita på att gäldenärerna återbetalar sina skulder. För det andra måste 

kreditgivarna kunna utöva påtryckningar på dem som inte fullgör sina åtaganden. För 

det tredje krävs möjligheter att kunna driva in skulder om gäldenärerna ej betalar trots 

påtryckningar. Dessa krav från kreditgivarnas sida tillgodoses bl a genom att 

rättssystemet ålägger gäldenären att återbetala sin skuld, genom att rättssystemet godtar 

påtryckningar och genom att rättssystemet tillhandahåller instrument för exekution. Kan 

kreditgivarnas förluster på så sätt hållas nere gynnas också övriga gäldenärer, eftersom 

priset för att låna pengar sjunker när förlusterna minskar. 

 

Av vad som ovan framförts framgår att kreditgivarna har ett berättigat krav på att få 

utöva påtryckningar på de gäldenärer som ej fullgör sina åtaganden. Emellertid kan 

också dessa påtryckningar orsaka skada genom att de t ex drabbar fel person, eller utförs 

på ett integritetskränkande sätt. Vid utformningen av ifrågavarande 

skadeståndsstadgande sågs det därför som viktigt att göra en rimlig avvägning mellan 

hänsynen till gäldenärens integritet och kravet på en effektiv inkassoverksamhet.110  

 

                                                 
110 Se t ex SOU 1973:39 s 44. 



 57

Det kan konstateras att en effektiv inkassoverksamhet medför stor nytta för samhället i 

stort, men skadan ligger så att säga nära till hands eftersom det är fråga om 

påtryckningar och hot.111 Ur ett ekonomiskt perspektiv bör man då ställa sig frågan om 

det är effektivt att lagstifta om ansvar för skada som inkassoverksamheten orsakar, eller 

om det är mer effektivt att låta marknaden själv reglera det hela. Från kreditgivarnas och 

inkassobolagens sida ter sig problemet ganska enkelt; de bör kräva ett fullgott 

instrument för påtryckningar med så klara och enkla riktlinjer som möjligt. Från 

gäldenärernas sida ter sig problemet mer komplext. Å ena sidan bör beaktas att 

individerna knappast kan försäkra sig mot de skador som en otillbörlig inkassoåtgärd 

medför, skador, som framförallt med tanke på upplysningsregistrens betydelse, kan bli 

omfattande. Å andra sidan kommer det faktum att inkassoverksamheten åläggs ett 

skadeståndsansvar att leda till ett ökat pris på krediter.  

 

Skulle gäldenärskollektivet acceptera prishöjningen såsom varande en försäkring mot 

otillbörliga inkassoåtgärder, eller skulle man hellre välja att åtnjuta lägre räntor och 

avgifter, men samtidigt en risk för att utsättas för otillbörliga inkassoåtgärder? Frågan 

låter sig svårligen besvaras, men enligt min mening utgör skadeståndsskyldigheten en 

enkel och förhållandevis effektiv försäkring för gäldenärskollektivet, eftersom 

gäldenärerna svårligen kan finna försäkring på annat håll. Dessutom har, i de flesta fall, 

inkassobolaget och gäldenären ej någon avtalsrelation. Kostnaderna för att söka och 

förhandla med varandra är i förevarande fall ofta betydande. Inkassobolag och 

gäldenärer kan knappast på förhand förhandla fram en lösning på framtida problem. Å 

ena sidan har inkassobolagen goda möjligheter att frivilligt kompensera gäldenären i 

efterhand. Å andra sidan kan det ofta vara förknippat med kostnader för gäldenären att 

söka och förhandla med det inkassobolag som orsakat honom skada, inte minst i det fall 

då skadan orsakats av missvisande uppgift i kreditupplysningsregister. Sammantaget 

föreligger således ett antal barriärer för en självreglering och lagstiftarens ingripande 

kan därför ses som lämpligt.  

 

 

                                                 
111 Paralleller kan dras till kärnkraften, som ger samhället en mycket stor nytta, men som också kan 
åstadkomma stor skada.  
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6.3 Vem bör bära ansvaret och hur bör det utformas? 
 
Av avgörande betydelse för utformningen av en, ur rättsekonomiskt perspektiv, effektiv 

skadeståndsregel är dels skadevållarens kontrollmakt över händelseförloppet, dels 

offrets förmåga att påverka utfallet. Innehar man kontrollmakt över händelseförloppet 

kan man också vidta försiktighetsåtgärder, dessutom kan det hävdas att man bör bära 

kostnaden för ett skeende som man kontrollerar. Offrets möjligheter att påverka utfallet 

är av intresse, eftersom detta avgör om offret bör vidta försiktighetsåtgärder. 

  

I förevarande fall bör ett inkassobolag, som vidtar en integritetskränkande inkassoåtgärd 

(integritetsfaran), ha närmast full kontroll över händelseförloppet. Om det avgörande 

momentet för integritetskränkningen är att fel gäldenär blivit utsatt för åtgärden, så 

skulle dock kunna hävdas att den felaktiga uppgiften härstammar från kreditgivaren och 

att inkassobolaget således inte varit ansvarigt för kränkningen. Emellertid kan inte detta 

fall tillmätas någon betydelse, eftersom en felaktig identifiering av gäldenär inte i sig 

utgör en otillbörlig inkassoåtgärd. Det krävs s a s något mer för att en otillbörlig 

inkassoåtgärd skall föreligga. Som exempel kan anföras att HAF vidtog inkassoåtgärder 

mot fel person i NJA 1990 s 585, men detta faktum gav inte ensamt upphov till att 

domstolarna betraktade inkassoåtgärden som otillbörlig. Det var snarare det faktum att 

en konkursansökan utan laglig grund vidtogs mot fel person som sammantaget innebar 

att otillbörlig inkassoåtgärd förelåg.112 Dessutom kan inte ovan nämnda förhållande 

åberopas när inkassoverksamheten bedrivs av kreditgivaren; den felaktiga uppgiften 

härstammar i det fallet från samma person. 

 

Bedömningen av kontrollen över händelseförloppet blir relativt enkel vad avser 

”integritetsfaran”, vilket framgår av vad som ovan anförts. Detsamma gäller dock inte 

för ”registerfaran”. Det kan nämligen hävdas att den som ansvarar för registret, d v s 

kreditupplysningsföretaget, har den bästa förmågan att kontrollera uppgifterna i 

registren. Dessutom skulle kreditupplysningsföretaget och inkassobolaget kunna reglera 

sitt förhållande i avtal och avtala om att inkassobolaget skall ersätta 

kreditupplysningsföretaget för skadestånd, som kreditupplysningsföretaget tvingas 

erlägga p g a att en felaktig uppgift, härstammande från inkassobolaget, registrerats i 

                                                 
112 Det bör också nämnas att konkursansökan närmast är att betrakta som en ”onormal” inkassoåtgärd. Se 
2.1. 
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kreditupplysningsregistret. Sammantaget skulle kreditupplysningsföretagen kunna 

åläggas ett ansvar för uppgifter som de facto finns i deras register, men som härstammar 

från inkassobolaget. Emellertid föreligger uppenbara svårigheter att kontrollera att den 

information som förvärvas från inkassobolagen är korrekt. Med andra ord kan 

kreditupplysningsföretagen anses ha svårt att kontrollera det händelseförlopp som 

orsakar skadan. Kreditupplysningsföretaget kan förvisso vidta försiktighetsåtgärder i 

form av kontroll av alla uppgifter som inregistreras, men med tanke på den stora mängd 

information som registreras i kreditupplysningsföretagens register, skulle detta kunna 

leda till oskäligt stora kostnader.113 Inkassobolaget bör således anses ha bäst möjligheter 

att vidta kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder, eftersom inkassobolaget de facto gett 

upphov till den felaktiga informationen. 

 

Vad gäller offrets möjligheter att påverka utfallet, bör för det första nämnas att 

gäldenären i många fall kan anses ha haft möjlighet att påverka utfallet, genom att 

prestera vad han lovat. Gäldenären kan enligt detta synsätt anses ha försakat sin rätt till 

ett skyddat privatliv genom att försumma sina åtaganden. Om dessutom gäldenären, när 

fordringsförhållandet ingicks, uppgav missvisande uppgifter för att framställa sig själv 

som kreditvärdig, blir bedömningen än mer prekär. Emellertid finns också många fall då 

den som drabbas av inkassoåtgärder inte har någon koppling till det 

fordringsförhållande som utgör grunden till inkassoförfarandet. Med andra ord vidtas 

inkassoåtgärderna mot ”fel gäldenär”. I dessa fall kan offret knappast anses ha någon 

möjlighet att påverka utfallet. 

 

Vad gäller ansvarets utformning, så kan man av Coaseteoremet dra slutsatsen att det, ur 

effektivitetssynpunkt, inte spelar någon roll vilken form av ansvar som används. Det bör 

dock påpekas att teoremet refererar till en situation, i vilken två eller fler parter kan 

förhandla med varandra utan transaktionskostnader. Emellertid måste man i 

föreliggande fall räkna med ansenliga transaktionskostnader. Således kan 

Coaseteoremet inte utan vidare tillämpas på det aktuella fallet. I litteraturen förbises 

dock ofta det fall då gäldenär och inkassobolag har ett avtalsförhållande.114 Detta är ofta 

fallet då ett företag bedriver inkassoverksamhet vid sidan om det egentliga 

                                                 
113 Dessutom föreligger sällan ett avtalsförhållande mellan kreditupplysningsföretag och inkassobolag. Se 
not 104. 
114 Se t ex Kleineman s 506, ”detta fall av utpräglat utomkontraktuellt ansvar”. 
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verksamhetsföremålet. Skulle Coaseteoremet kunna tillämpas i dessa fall? Troligtvis 

inte, eftersom gäldenären i de flesta fall inte har tillräckligt med pengar för att klara av 

sitt åtagande. Har inte gäldenären några pengar, så torde han ej heller ha möjlighet 

betala inkassobolaget för att få dem att upphöra med åtgärderna. Med andra ord utesluts 

en tillämpning av VPP. I de fall då gäldenären försätts i en inkassosituation som 

utmynnar i vidtagandet av en otillbörlig inkassoåtgärd, utan att gäldenären är insolvent, 

skulle dock principen kunna tillämpas. Emellertid bör viss försiktighet iakttas om man 

ska dra paralleller till teoremet, eftersom teoremet egentligen berör miljöskador. Det bör 

dock framhållas att aktörerna själva skulle kunna avtala om ersättning för det fall att 

gäldenären utsätts för en otillbörlig inkassoåtgärd. Lagstiftaren skulle således inte 

behöva lagstifta om ersättning för dessa fall överhuvudtaget. Med andra ord kan hävdas 

att skadelidande part, om ej annat avtalats, skulle få förlita sig på allmänna 

skadeståndsregler. 

 

Om lagstiftaren beslutar att införa ett vårdslöshetsansvar för skada orsakad av otillbörlig 

inkassoåtgärd, så måste också lagstiftaren eller domstolen tillse att kravet på 

försiktighetsåtgärder från skadevållarens sida placeras på en effektiv nivå. Således skall 

den som vidtagit kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder inte kunna betraktas som 

vårdslös. För att avgöra detta måste dock lagstiftaren eller domstolen ha tillgång till 

information om vad som utgör en effektiv nivå vad avser försiktighetsåtgärder. Ett 

effektivt vårdslöshetsansvar förutsätter således att lagstiftaren och/eller domstolen har 

tillgång till denna information. I de flesta fall kan dock antas att informationen finns hos 

den som kontrollerar risken, d v s inkassobolaget. Denna informationsassymetri kan 

medföra svårigheter för domstolen att avgöra vad som utgör kostnadseffektiva 

försiktighetsåtgärder och är således ett faktum som talar mot ett vårdslöshetsansvar. 

Placeras dessutom bevisbördan på gäldenären ökar risken för ett ineffektivt 

vårdslöshetsansvar, eftersom gäldenären inte besitter informationen. Kan endast 

uppenbar vårdslöshet bevisas kommer inkassobolagen att anpassa sig till detta och lägga 

försiktighetsåtgärderna på en för låg, och därmed ineffektiv, nivå. 

 

Om strikt ansvar införs, kommer potentiella skadevållare, i förvarande fall i form av 

inkassobolag, att betala för alla skador. Av vad som tidigare anförts framgår att detta 

leder till att inkassobolagen minimerar sina kostnader och ges incitament att vidta 

kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder. Således leder ett strikt ansvar till effektivitet. 
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Mellan inkassobolag och gäldenärer föreligger, i normalfallet, ingen avtalsrelation. 

Mycket talar för att den kostnad, i form av skador som inkassobolagen orsakar genom 

vidtagande av otillbörliga inkassoåtgärder, bör internaliseras genom att ålägga 

inkassobolagen ett strikt ansvar. Emellertid bör möjligheter till jämkning finnas för det 

fall att gäldenären varit medvållande till skadan, vilket gäldenären kan anses ha varit då 

han uppgivit felaktiga eller missvisande uppgifter vid ingåendet av 

fordringsförhållandet. Kostnaden för att gäldenären vilseleder kreditgivaren skall inte 

bäras av inkassobolaget. 

 

Vad avser hänsyn till parternas olika inställning till risk, så ställs lagstiftaren inför ett 

antal problem. Det bör framhållas att lagstiftaren omöjligen kan tillgodose alla olika 

riskpreferenser. Av vad som tidigare anförts följer dock att vissa förenklande 

antaganden kan göras. För det första kan antas att företag har lägre riskaversion än 

privatpersoner. För det andra kan antas att när inkassoförhållandet omfattar två företag, 

så kan företagen antas ha samma inställning till risk. Med dessa antaganden i åtanke bör 

lagstiftaren med gott samvete kunna ålägga inkassobolaget ett strikt ansvar. 

 

 

6.4 En ”effektiv” skadeståndsregel? 
 
Ovan har redogjorts för hur en, ur ett rättsekonomiskt perspektiv, ”effektiv” 

skadeståndsregel för inkassoförhållanden bör utformas. Frågan är dock om 

skadeståndsregeln i inkassolagen kan sägas passa in på denna beskrivning? Härvid bör 

följande punkter beaktas: 

• Skadeståndsskyldighet skall åläggas den som har kontrollmakt över 

händelseförloppet.  

• Skadeståndsstadgandet skall tillse att verksamheten bär de kostnader som den 

ger upphov till. 

• Skadeståndsstadgandet skall ge incitament till vidtagande av kostnadseffektiva 

försiktighetsåtgärder. 

• Jämkning av skadeståndet skall vara möjlig i de fall då gäldenären varit 

medvållande. 
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• Skadeståndsstadgandet skall inte ge upphov till alltför stora kostnader för att 

administrera rättsystemet, genom att tydliggöra ansvarets innebörd och inte 

öppna en s k ”floodgate”.  

 

Om lagstiftaren kan anses ha beaktat dessa punkter kan även hävdas att ett 

samhällsekonomiskt effektivt skadeståndsstadgande åstadkommits. 

Samhällskostnaderna kommer att minimeras, eftersom den som åläggs 

skadeståndsansvar också är den som kan vidta kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder. 

Vidare kan antas att en rättvis fördelning av uppkomna förluster kommer att ske, 

eftersom utgångspunkten är att verksamheten skall bära de kostnader som den ger 

upphov till, men en möjlighet till jämkning föreligger. Dessutom minimeras 

kostnaderna för att administrera rättsystemet. 

 

Med ovan anförda punkter i åtanke, så kan för det första anföras att inkassobolaget har 

full kontroll över händelseförloppet när en integritetskränkande inkassoåtgärd vidtas. 

Detta innebär också att inkassobolaget skall åläggas ansvar för skador som dessa 

åtgärder ger upphov till.  För det andra finns även anledning att ålägga inkassobolag 

ansvar för felaktig eller missvisande upplysning i kreditupplysningsregister, när 

uppgiften orsakats av en otillbörlig inkassoåtgärd. Ett inkassobolag kan anses ha bättre 

möjligheter att vidta kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder än ett 

kreditupplysningsföretag, eftersom uppgiften de facto härstammar från inkassobolagets 

verksamhet. I detta avseende kan således rättsregeln betraktas som ”effektiv”.  

 

Vidare kan nämnas att skadeståndsstadgandet i inkassolagen medger ersättning för alla 

typer av skador. Gäldenären tillerkänns ersättning för såväl direkta som indirekta 

kostnader. Med andra ord kan hävdas att skadeståndsregeln tillser att verksamheten bär 

de kostnader som den gett upphov till. Emellertid får gäldenären bära kostnaden för de 

skador, för vilka adekvat kausalitet inte kan fastställas. Detta förhållande kan 

rättfärdigas även ur ett rättsekonomiskt perspektiv, eftersom skadorna kan anses ha 

orsakats av andra faktorer än inkassobolagets agerande. Kan inte inkassobolaget anses 

ha gett upphov till skadan, så ska kostnaden för skadan ej heller bäras av detsamma. 

Enligt min mening ställdes denna fråga på sin spets i NJA 1990 s 585. Vad gäller 

”goodwillförlusten” i nämnda rättsfall, bör beaktas att kunders och leverantörers 

agerande mycket väl kan ha föranletts av andra orsaker än den att ägaren till bolaget 
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blev föremål för en konkursansökan. Det är dock troligt att ägarens frånvaro, p g a 

sjukskrivning, kan ha spelat stor roll för ”goodwillförlusten” . Å ena sidan kan hävdas 

att eftersom sjukskrivningen, åtminstone vad gäller den första perioden, ansågs vara 

orsakad av den otillbörliga inkassoåtgärden, borde gäldenären ha tillerkänts ersättning 

även för åtminstone en del av goodwillförlusten. Å andra sidan kan förlusten lika väl 

anses ha orsakats av oskicklig skötsel av företaget, vilket skulle innebära att gäldenären 

får bära förlusten själv. 

  

Av framställningen ovan framgår också att ett strikt ansvar kan anses ge bäst incitament 

för en internalisering av de kostnader som skadan ger upphov till. Vid en första anblick 

ter sig också ansvaret enligt 18 § inkassolagen vara strikt. Som tidigare anförts är detta 

dock inte hela sanningen, eftersom domstolarna måste ta ställning till det vaga rekvisitet 

”otillbörlig”. Ur effektivitetssynpunkt kan otillbörlighetsrekvisitet betraktas som 

olyckligt, eftersom det för det första ställer höga krav på domstolarnas förmåga att 

fastställa vad som utgör kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder. För det andra kan 

bedömningen av huruvida inkassoåtgärden är otillbörlig eller inte vara 

kostnadskrävande i sig. I detta avseende kan skadeståndsstadgandet således inte 

betraktas som effektivt.  Ur effektivitetssynpunkt vore det därför bra om 

tillsynsmyndigheten eller HD tydliggjorde rekvisitets innebörd. Enligt min mening har 

detta ej skett, vilket framgår av att HD uttalat att någon avgränsning av ansvaret inte 

kan göras.115 

 

Ovan har det strikta ansvarets fördelar framhållits, men som tidigare nämnts kan ett 

sådant ansvar också anses ge upphov till ett alltför stort antal skadeståndsprocesser och 

således höga kostnader för att administrera rättssystemet. Emellertid innebär detta 

ansvar också att domstolarna inte behöver göra den kostnadskrävande bedömningen av 

om inkassoåtgärden är otillbörlig eller inte. Vad avser kostnaderna för att administrera 

rättsystemet kan således ingen specifik lösning förordas. I förevarande fall är 

bedömningen av otillbörlighetsrekvisitet å ena sidan att betrakta som kostnadskrävande, 

men å andra sidan kan detta rekvisit användas för att hålla antalet processer på en låg 

nivå. 
                                                 
115 Att tillsynsmyndigheten inte tydliggjort rekvisitets innebörd framgår av HD:s uttalande. Av NJA 1985 
s 143 framgår detta också eftersom TR:n utdömde ersättning för ideell skada till ett företag. Det faktum 
att tillsynsmyndigheten inte utfärdat riktlinjer för tolkning av skadeståndsstadgandet kan uppfattas som 
märkligt, eftersom detta var något som framhölls i förarbetena. Se not 5.  
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Avslutningsvis bör nämnas att domstolarna kan jämka skadeståndet i de fall då 

gäldenären varit medvållande. Frågan om medvållande var ej föremål för diskussion i 

något av de rättsfall som behandlats i denna uppsats. Således föreligger svårigheter att 

bedöma hur domstolarna tillämpar jämkningsmöjligheten i skadeståndsfall enligt 18 § 

inkassolagen. Att möjlighet till jämkning de facto finns kan dock bidra till rättsregelns 

effektivitet. 

 

 

6.5 Samverkan med tillståndssanktionen 
 
Av vad som ovan framförts framgår att försiktighetsåtgärderna måste vara 

kostnadseffektiva och att samhällskostnaderna måste minimeras. Med anledning av 

detta måste avslutningsvis nämnas att inkassolagen, förutom skadeståndsstadgandet, 

innehåller en kraftig sanktion som endast avser tillståndspliktiga inkassoverksamheter, 

det vill säga inkassobyråer, nämligen en indragning av tillståndet. Regeln om 

indragning av tillstånd verkar, liksom skadeståndsstadgandet, i preventivt syfte och 

förstärker det förbud mot otillbörliga inkassoåtgärder, som lagstiftaren avsåg att 

åstadkomma. Frågan är dock hur denna sanktion påverkar aktörernas agerande, med 

beaktande av att ett skadeståndsstadgande redan finns. Härvid kan antas att 

inkassobyråerna är synnerligen måna om att behålla sina tillstånd, annars måste man ju 

upphöra med kärnverksamheten. Dessutom kan antas att inkassobyråerna behöver klara 

riktlinjer för att kunna åstadkomma kostnadseffektiva försiktighetsåtgärder.  

 

Enligt min mening finns en risk för att tillståndssanktionen, tillsammans med det strikta 

ansvar som skadeståndsregeln medför, ger upphov till långtgående 

försiktighetsåtgärder. Om en otillbörlig inkassoåtgärd är nog för skadeståndsskyldighet 

samt indragning av tillstånd, kommer inkassobyråerna att vidta omfattande 

försiktighetsåtgärder som utesluter otillbörliga inkassoåtgärder. Som tidigare anförts bör 

dock bara de skador som kan undvikas genom kostnadseffektiva åtgärder undvikas. 

 

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan därför sanktionernas samverkan ifrågasättas. 

Emellertid kan problemet lösas genom klara riktlinjer vad avser båda sanktioner. Detta 
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ställer dock höga krav på tillsynsmyndighetens kunskap om vad som är 

samhällsekonomiskt effektivt samt förmåga att uppställa klara riktlinjer. 
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7 Slutsatser och avslutande kommentar 
 

Skadeståndsstadgandet i 18 § inkassolagen öppnar möjlighet till ersättning för den 

gäldenär som utsatts för en integritetskränkning. Detta syfte framträder tydligt i 

motiven. Men om lagstiftaren ville åstadkomma en sanktion mot integritetskränkningar, 

hur kan det då komma sig att även skador orsakade på annat sätt ersätts enligt samma 

lagrum? Enligt min mening kan nämligen inte en skada som ett företag lider p g a en 

otillbörlig inkassoåtgärd vara att hänföra till kategorin ”integritetskränkningar”, 

eftersom ett företag inte besitter någon ”personlig integritet”. I dessa fall orsakas skadan 

i de flesta fall genom ett vilseledande av tredje man. Till skillnad mot 

kreditupplysningslagen och dåvarande datalagen, infördes dock ej en uttrycklig 

hänvisning till den personliga integriteten i inkassolagens skadeståndsregel, vilket 

möjligtvis kan rättfärdiga en något friare tolkning av ifrågavarande regel. 

 

Sammantaget finner jag goda skäl att, genom ett skadeståndsstadgande i inkassolagen, 

sanktionera integritetskränkningar som enskilda personer utsätts för. Skadan kan i de 

flesta fall anses vara av främst ideell art. Med beaktande av den allmänna inställningen 

till ren förmögenhetsskada i svensk rätt, ser jag det dock som anmärkningsvärt att 

regeln öppnar en möjlighet till ersättning för ren förmögenhetsskada, för såväl enskilda 

personer som företag.  

 

Med hänsyn till denna uppsats syfte och vad som tidigare har anförts, anser jag mig inte 

ha tillräckligt god grund för att kritisera lagstiftarens inställning till ren 

förmögenhetsskada i allmänhet. Men enligt min mening bör, för förevarande rättsregel, 

krävas någon form av avgränsande tolkning, för att ansvaret inte skall få en omfattning 

som inte är i samklang med inställningen till ren förmögenhetsskada i övrigt. Som jag 

ser det, kan det knappast ha varit lagstiftarens intention att åstadkomma ett omfattande 

ansvar för ren förmögenhetsskada. Lagstiftarens intention var snarare att tillse att 

gäldenärer inte utsätts för integritetskränkningar genom otillbörliga inkassoåtgärder. 

 

Emellertid bör beaktas att p g a den stora betydelse som kreditupplysningsregistren de 

facto har, så kan gäldenären drabbas av omfattande skador genom att felaktiga eller 

missvisande upplysningar registreras i kreditupplysningsregister. Detta gäller inte minst 
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i de fall då gäldenären är ett företag, eftersom borgenären kan använda ansökan om 

betalningsföreläggande som första påtryckningsmedel vid utebliven betalning. Av den 

anledning att den registeransvarige, d v s kreditupplysningsföretaget, enligt gällande rätt 

sällan blir ersättningsskyldig när denne ej gett upphov till den felaktiga informationen, 

finns också anledning att använda skadeståndsstadgandet i inkassolagen som ett slags 

uppsamlingsregel. 

 

Vem bör då åläggas ansvaret för den skada som orsakas av en felaktig eller missvisande 

uppgift i kreditupplysningsregister? Rättsekonomiska teorier kan här vara till hjälp. 

Ovan har konstaterats att inkassobolaget bör anses ha bäst kontroll över 

händelseförloppet, eftersom det de facto vidtar den otillbörliga åtgärden. Således har 

också inkassobolaget bäst möjligheter att vidta försiktighetsåtgärder. Vidare har 

konstaterats att gäldenären i dessa fall inte kan påverka utfallet. De rättsfall som 

presenterats i denna uppsats stödjer också denna uppfattning. I NJA 1990 s 585 kan 

gäldenären knappast anses ha haft någon möjlighet att vidta försiktighetsåtgärder, när 

väl ombudsmannen på HAF vidtog den otillbörliga inkassoåtgärden. I NJA 1985 s 143 

var gäldenären helt ovetande om vad som försiggick fram till det tillfälle då det 

meddelades att kredit nekades p g a upplysningar i kreditupplysningsregister. Av vad 

som nu anförts följer att det kan betraktas som samhällsekonomiskt lämpligt att ålägga 

inkassobolaget ansvar för den rena förmögenhetsskada som gäldenären lider p g a en 

otillbörlig inkassoåtgärd. Den innebörd som skadeståndsskyldighet enligt 18 § 

inkassolagen givits kan således betraktas som lämplig, eftersom den de facto innebär att 

inkassobolagen åläggs ett ansvar för felaktig eller missvisande uppgift i 

kreditupplysningsregister, när den felaktiga uppgiften har tillkommit p g a en otillbörlig 

inkassoåtgärd.  

 

Med anläggande av ett rättsekonomiskt perspektiv talar mycket för det strikta ansvaret, 

eftersom detta anses ge goda incitament för en internalisering av de externa effekterna. I 

föreliggande fall ter sig detta också som lämpligt, eftersom offret i allmänhet inte kan 

påverka utfallet och inkassobolaget ges incitament till kostnadseffektiva 

försiktighetsåtgärder. Frågan är dock om detta innebär att den utformning som 

skadeståndsregeln har idag leder till effektivitet? Härvid bör beaktas att ansvaret enligt 

skadeståndsregeln är ett mellanting mellan strikt ansvar och culpaansvar, p g a rekvisitet 

otillbörlig inkassoåtgärd. Således kan anses att domstolarnas kunskap är av avgörande 
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betydelse för om skadeståndsregeln skall leda till ett effektivt resultat, trots det faktum 

att regeln ålägger skadevållaren ett ”strikt ansvar”. Otillbörlighetsrekvisitets innebörd 

skulle dock kunna tydliggöras av tillsynsmyndigheten, som kan anses ha bäst kunskap 

om vad som kan betraktas som lämpligt eller olämpligt i inkassoförhållanden. 

 

Enligt min mening är det olyckligt att varken HD eller tillsynsmyndigheten kunnat 

fastställa en gräns för skadeståndsskyldigheten enligt 18 § inkassolagen. Vet inte 

inkassobolagen vilka inkassoåtgärder som är att betrakta som otillbörliga, finns en stor 

risk för att försiktighetsåtgärderna blir ineffektiva. Som ovan nämnts kan dock en viss 

avgränsning skönjas, eftersom HD bedömt fall där den rena förmögenhetsskadan 

uppstått genom vilseledande av tredje man. Vidare utpekas ett antal konkreta exempel 

på otillbörliga inkassoåtgärder i förarbetena. Dessa är dock att betrakta som typiska 

”integritetskränkningar”.   
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