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1 Tredjemansskador – en argumentationsanalys 
1.1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om skadesituationer där någon annan utöver ägaren av den 

skadade saken lidit förmögenhetsskada till följd av sakskadan. Sakskador kan nämligen 

ofta medföra ekonomiska konsekvenser för andra än den direkt skadelidande.1 

Exempelvis har nyttjanderättshavare och andra brukare av den skadade saken ofta ett 

ekonomiskt intresse som blir lidande till följd av skadan. I andra fall kan den skadade 

saken vara avgörande för att ägaren ska kunna prestera enligt ett avtal. Motparten blir i 

så fall lidande om prestationen uteblir. Den som inte är ägare till saken men som till 

följd av sakskadan drabbas ekonomiskt lider allmän förmögenhetsskada. I den här 

uppsatsen kommer i fortsättningen alla de som lidit sådan allmän förmögenhetsskada att 

benämnas tredje män. 

Kretsen av ersättningsberättigade begränsas i svensk rätt av en allmän rättsprincip som 

innebär att endast den direkt skadelidande har rätt till ersättning för förluster till följd av 

sakskada. Denna ”tredjemansprincip” är dock höjd i ett dunkel då det saknas motiv eller 

rättspolitiska överväganden som förklarar eller motiverar regeln. Undantag till denna 

huvudregel har dock medgivits av HD i en rad uppmärksammade fall. Kriteriet för att 

ersättning ska medges tredje man för dennes förlust brukar beskrivas som att tredje man 

ska ha ett konkret närliggande intresse till den skadade egendomen. Innebörden av ett 

konkret närliggande intresse är dock inte helt klar. Det tredjemansintresse som av 

rättsordningen betraktas som skyddsvärt varierar nämligen vid olika situationer, och 

fallspecifika omständigheter synes vara avgörande för att ersättningsskyldighet ska 

föreligga.2  

1.2 Syfte  
Varför en argumentationsanalys? Som ovan angetts, saknas det någon egentlig 

förklaring till varför rättsläget ser ut som det gör. Området är i princip oreglerat3 och 

rättsskapandet kan sägas ha överlämnats till rättstillämparen. Därför blir HD:s praxis på 

området särskilt intressant. Nyckeln till att försöka få någon klarhet i vad som gäller på 

området torde ligga i de argumentationer som förts av HD när frågan om tredje mans 

                                                
1 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 337. 
2 Se NJA 1966 s 210, NJA 1988 s 62 och NJA 2009 s 16. 
3 På området för personskador finns det lagstadgat i SkL 5:2 om rätt till ersättning till anhöriga vid 
dödsfall. 
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rätt till ersättning varit uppe för prövning. Tanken med den här uppsatsen är att göra en 

analys de lege lata över argumenten som åberopats i HD:s praxis. Uppsatsen syftar till 

att klargöra vad som utgör gällande rätt i två specifika fall av tredjemansskada när det 

föreligger ett avtal mellan tredje man och den direkt skadelidande. Dels då 

skadegörelsen berör avtalsuppfyllelsen vid skada på elkabel,4 dels då skadegörelsen 

berör avtalsföremålet då tredje man är nyttjanderättshavare till den skadade 

egendomen.5 I alla nu nämnda fall av tredjemansskada kommer jag att enbart behandla 

följdskada till sakskada.  

Frågorna som särskilt ska undersökas är:  

• Vilka argument blev avgörande för utgången i målen?  

• Vad tog argumenten sikt på? 

• Varför lade HD vikt just vid de omständigheterna som argumenten tar sikte på? 

• Vilka lärdomar kan man dra från argumentationen i målen? 

Min tanke är inte att försöka lösa någon slags gåta eller lyckas skapa en allmängiltigt 

gällande regel för ersättningsmöjligheterna vid dessa skadefall. Istället har jag för 

ambition att försöka belysa den mångfald av argument och omständigheter som har 

betydelse vid dessa typer av tredjemansskador. Genom att låta dessa rättsliga argument 

och specifika omständigheter speglas mot motiven bakom den restriktiva huvudregeln 

hoppas jag att i vart fall kunna belysa vilka slags hållpunkter man bör leta efter för att 

ha möjlighet att lösa de rättsliga problem som uppstår vid tredjemansskada. Syftet med 

den här uppsatsen är inte heller att försöka "revolutionera" skadeståndsrätten med nya 

tankar och idéer. Troligtvis är ingenting som skrivs i den här uppsatsen tankar som inte 

har tänkts förut. Min ambition är snarare att försöka sammanställa och nyansera 

befintligt rättsligt material på ett eget unikt sätt. Därigenom hoppas jag kunna bidra till 

rättsutvecklingen och göra ett svårbegripligt ämne något mera klart och lättförståeligt. 

1.3 Avgränsningar 
Först och främst bör nämnas att detta är en uppsats inom civilrätt, särskilt inom 

skadeståndsrätt. Som nämnts kommer jag endast att uppehålla mig vid två typfall av 

tredjemansskador. Ytterligare ett typfall transformerad tredjemansskada kommer kort 

att beröras, men det sker som ett framställningstekniskt val, för att belysa 

                                                
4  Se NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 62. 
5 Se NJA 2009 s 16. 
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kontraktsförhållandets betydelse mellan parterna. Föremålet för den här uppsatsen är 

tredje mans möjligheter till att få ersättning på utomobligatorisk väg. Skadestånd enligt 

kontraktuella regler kommer därmed inte att behandlas annat än i de aspekter där det har 

relevans för det utomobligatoriska möjligheterna för att få ersättning, eller krävs för att 

belysa tredjemansproblematiken. För kontraktsrättsliga frågor på samma tema kan 

hänvisas till Zackariasson, Direktkrav. Jag kommer heller inte att gå in på 

grundläggande förutsättningar för att kunna få ersättning som culpa- och 

adekvansfrågor annat än vid beröringspunkter med de valda typfallen.  

1.4  Disposition 
Uppsatsen försöker följa en logisk uppställning som utgörs av en inledning, en huvuddel 

och en avslutning. I kapitel 1 ges en introduktion till ämnet och uppsatsens syfte och 

frågeställningar presenteras.  Kapitlet tar också upp avgränsningar samt val av metod 

och upplägg för uppsatsen. Kapitel 2 innehåller vissa allmänna utgångspunkter som en 

definition av tredjemansskada och tar också upp vissa beröringspunkter med 

kontraktsrätten. Kapitel 3 behandlar vissa grundläggande förhållanden av betydelse för 

ersättning för tredjemansskada och går in på motiven och bakgrunden för den restriktiva 

synen på ersättning för skadetypen. Kapitel 4 och kapitel 5 kan sägas utgöra uppsatsens 

kärna. I kapitel 4 behandlas typfall 1, dvs. då skadegörelsen berör avtalsuppfyllelsen. 

Relevanta rättsfall redovisas och i anslutning till det görs en analys av HD:s 

argumentation i fallen. I kapitel 5 görs en motsvarande genomgång och 

argumentationsanalys beträffande typfall 2, alltså då skadegörelsen berör 

avtalsföremålet. Sist följer uppsatsens avslutande del, kapitel 6, med några avslutande 

tankar. 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Allmänt 
Uppsatsen kommer till största del att bygga på en undersökning av rättspraxis och 

doktrin. Detta kan i sammanhanget te sig naturligt. Som rättsområde lämpar sig inte 

skadeståndsrätten för detaljreglering, och i praktiken är därför rättspraxis vägledande för 

rättstillämpningen.6 På tredjemansskadeområdet har svensk rättspraxis varit begränsad i 

omfattning men fått stor betydelse för den rättsliga utvecklingen. Även om tonvikten i 

materialinsamlingen fokuserar på rättspraxis och doktrin kommer självklart traditionell 

                                                
6 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 27. 
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juridisk rättsdogmatisk metod att tillämpas.   Min avsikt är att anamma den metod som 

används av professor Håkan Andersson och ägna mig åt närläsning av rättspraxis och 

fokusera på materiella temata. Ett stöd och naturlig utgångspunkt vid arbetet av denna 

uppsats har varit Anderssons bok: "Trepartsrelationer i skadeståndsrätten". Denna bok 

får anses utgöra standardverket på området även om den har några år på nacken.   

1.5.2 Rättsdogmatik 
Vanligtvis brukar rättsdogmatisk metod beskrivas som att lagar, förarbeten, praxis och 

doktrin ska utgöra grunden för analysen och diskussionen i den juridiska uppsatsen.7 

Rättsdogmatiken innehåller dock mer än så att fundera över. Vad är det egentligen den 

rättsvetenskaplige författaren ägnar sig åt? Ett mer målande sätt att beskriva metoden är 

att det handlar om en rekonstruktion av rättsystemet.8 Man återger gällande rätt genom 

att rekonstruera, systematisera och urskilja rättsligt material. På så sätt bidrar man till 

den rättsliga diskussionen genom att tillföra ännu en nyans av hur rätten ska förstås. 

Tolkningen och fastställande av gällande rätt är inte bara en deskriptiv process utan 

innehåller även normativa inslag.9  Att återge rättsligt material kräver nämligen att man 

sätter ner foten för vad man anser innebära gällande rätt. Rättsdogmatiken är inte 

värderingsfri.10 Det är ytterst sällan som rätten enbart deskriptivt kan återges utan att 

olika nyanser och tolkningar kan göras gällande. 

1.5.3 Om indelningen i typfall 
På tredjemansskadeområdet bör det uppmärksammas att lika lite som det finns en enda 

entydig förklaring till huvudregeln för tredjemansskada, finns det heller inte en enda 

tredjemanssituation, utan flera olika. Dessa kännetecknas av varierande 

omständigheter.11 Som ovan nämnt uppehåller sig denna uppsats kring två specifika 

typfall av tredjemansskada: Skadegörelsen berör avtalsföremålet vid nyttjanderätt och 

skadegörelsen berör avtalsuppfyllelsen vid elkabelsskada. En gemensam nämnare för de 

två typfallen är att tredjemansskadan uppkommer till följd av ett avtal mellan tredje man 

som till följd av den direkt skadelidandes sakskada störs. Typfallen kommer från 

Anderssons terminologi men tycks till viss del ha anammats även av andra författare.12  

                                                
7 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s 9. 
8 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s 4. Jfr Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 21. 
9 Precznik, Juridikens allmänna läror s 249. 
10  Precznik, Juridikens allmänna läror s 250. 
11 Andersson, Tredjemansskador – Belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 8. 
12 Se Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 89 ff. Jfr Radetzki, Skadeståndsberäkning vid 
sakskada s 51 ff. 
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Indelningen i typfall kan sägas höra till en metod eller ett verktyg för att ta sig an 

tredjemansproblematiken. Metoden kan sägas innebära att man mot bakgrund av den 

mångfald av rättspolitiska motiv, sakförhållanden, risker och andra förhållanden på den 

skadelidandes sida söker utslagsgivande omständigheter som kan tala för eller emot att 

tillerkänna tredje man rätt till ersättning i det enskilda fallet. Ingen tredjemanssituation 

är den andra lik och vad som talar för att tillerkänna tredje man rätt till ersättning i det 

ena fallet, kan utgöra motargument i  det andra. Typfallen kommer in i bilden genom att 

utgöra ett sätt att sortera bland alla omständigheterna. 

Metoden härrör från Andersson kan ses som ett led, eller kanske ett utflöde av dennes 

skyddsändamålslära.13 Det som görs är alltså att man söker gränsen för ansvaret 

gentemot andra än den direkt skadelidande. Det är mot denna bakgrund som den 

följande argumentationsanalysen ska göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Se Andersson, Skyddsändamål eller adekvans s 560 ff. 
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2 Tredjemansskada 
2.1 Inledning 
Följande avsnitt är tänkt som en introduktion till tredjemansskadorna. Detta för att du 

som läsare snabbt ska få en överblick över den problematik som präglar de situationer 

där flera parter på den skadelidandes sida är involverade. Avsnittet kommer att inledas 

med en presentation av tredjemansproblematiken. Den första frågan som ska besvaras är 

vad en tredjemansskada är. Detta ska göras genom att först söka en definition på 

begreppet tredjemansskada. Då tredjemansskadesituationerna i den här uppsatsen 

grundar sig på ett avtal mellan tredjeman och den direkt skadelidande följer därefter ett 

avsnitt där de frågor som uppstår ur kontraktsförhållandet berörs.  

2.2 Definition av begreppet tredjemansskada 

2.2.1 Inledning 
I detta avsnitt ska vi söka en definition på begreppet tredjemansskada. Visserligen löser 

man inga problem genom definitioner av skadebegreppet.14 Däremot ger det en 

utgångspunkt för den fortsatta framställningen. Vid undersökningen av definitionen 

tredjemansskadebegreppet ska gränsen dras gentemot sakskador och rena 

förmögenhetsskador. 

2.2.2 Allmän förmögenhetsskada till följd av annans person- eller sakskada. 
En tredjemansskada kan definieras som en "allmän förmögenhetsskada till följd av 

annans person- eller sakskada". För att förstå tredjemansskadebegreppet krävs det 

därmed först att man vet vad en allmän förmögenhetsskada är. En allmän 

förmögenhetsskada kan definieras som en ekonomisk följdverkning till en person- eller 

sakskada.15 Det måste alltså vara fråga om en ekonomisk skada som uppstått till följd av 

en sakskada. Med det förstås sådan skada som går att värdera i pengar – alltså inte ideell 

skada som sorg eller allmän otrevnad.16 Som exempel på en allmän förmögenhetsskada 

kan nämnas kostnader ägaren ådrar sig för alternativa transportmedel vid sakskada på en 

bil.17  

                                                
14 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 345.  
15 Kleineman, Ren Förmögenhetsskada s 179. 
16 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 41. Här bortses från de uppskattningar som 
gjorts för att värdera sådan typ av skada. Den intresserade kan dock hänvisas vidare till NJA 2001 s 65, 
NJA 1993 s 753. 
17 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 62. 
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2.2.3 Gränsen till ren förmögenhetsskada 
I sammanhanget är det viktigt att dra en gräns mellan "rena" och "allmänna" 

förmögenhetsskador. Huvudreglerna för skadeståndsansvar är nämligen olika för de 

båda skadetyperna.18 En allmän förmögenhetsskada ersätts när sak- eller personskada 

ersätts, alltså enligt SkL 2:1 och SkL 3:1 p 1.19 En ren förmögenhetsskada ersätts 

däremot vid utomobligatoriska förhållanden som huvudregel endast vid brott enligt SkL 

2:2. Enligt SkL 1:2 så ska en ren förmögenhetsskada förstås som en ekonomisk skada 

utan samband med person- eller sakskada. Som exempel på en ren förmögenhetsskada 

kan nämnas kostnader ägaren av en bil ådrar sig för ordnande av alternativt 

transportmedel om hans bil inte återlämnas i tid.20 "Rena" och "allmänna" 

förmögenhetsskador kan vara av samma karaktär, men sättet de uppstår på är avgörande 

för deras kategorisering.21 För att tydliggöra: En ”allmän” förmögenhetsskada uppstår 

till följd av en sakskada medan en ”ren” förmögenhetsskada uppstår utan samband till 

en sakskada. 

2.2.4 Gränsen till sakskada 
Ytterligare en gräns måste dras gentemot person- och sakskadorna för att förstå 

tredjemansskadebegreppet. Man kan nämligen inte vara tredje man i förhållande till sin 

egen person- eller sakskada. Direkt skadelidande kallas den som själv lidit person- eller 

sakskada, oavsett på vilket stadium i orsakskedjan denne drabbats.22 Ytterligare ett 

exempel med bilar kan illustrera detta: En bilist kör på en annan bil som kanar av vägen 

och krockar med en lyktstolpe. Lyktstolpen faller i sin tur ner på en tredje bil och 

orsakar sakskada på denna. Ägaren till den tredje bilen blir trots det komplicerade 

händelseförloppet med flera parter inblandade inte tredje man i förhållande till 

sakskadan. Då ägaren till den tredje bilen har ådragit sig sakskada är denne direkt 

skadelidande gentemot skadevållaren. Skadeståndsskyldigheten för denna typ av 

sakskada begränsas av kravet på adekvat kausalitet och normskyddsläran.23  

Tredje mans skada måste alltså vara en förmögenhetsskada för att hans skada ska kunna 

klassas som en tredjemansskada. Annars uppstår inte någon egentlig 

tredjemanssituation. Det krävs inte att tredjemansskadan uppstått samtidigt som den 

                                                
18 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 62. 
19 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 41. 
20 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 61. 
21 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 62. 
22 Bengtsson, Skadestånd utanför kontraktsförhållanden 1972-1975 s 516. 
23 Bengtsson, Skadestånd utanför kontraktsförhållanden 1972-1975 s 516. Se också NJA 1988 s 62. 
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direkt skadelidandes initiala skada, utan den kan även ligga efter i tiden. Vidare kan de 

båda förlusterna antingen vara fristående eller delvis täcka varandra.24 Givetvis kan en 

tredjemansskada uppstå till följd av någon annans förmögenhetsskada. Vid ren 

förmögenhetsskada kan en tredjemansskada definieras som en ekonomisk skada som 

uppkommit till följd av någon annans rena förmögenhetsskada.25 

2.3 Beröringspunkter med kontraktsrätten 

2.3.1 Utom eller inom kontraktet? 
I de skadesituationer som är av intresse i denna uppsats föreligger det som ovan nämnt 

ett avtal mellan den direkt skadelidande och tredje man. Den initiala skadan har drabbat 

avtalsföremålet eller ett föremål som är av avgörande betydelse för att den direkt 

skadelidande ska kunna prestera enligt avtalet. Tredje man lider skada då den direkt 

skadelidande inte kan uppfylla sitt åtagande enligt avtalet.26 Man kan uttrycka det som 

att avtalet delvis är grunden till att tredjemansskadan uppstår. Med avtalsrelationen 

delvis i grunden blir frågan ur vilket perspektiv man bör betrakta tredjemanssituationen. 

Betraktar man skadesituationen från ett utifrånperspektiv med utgångspunkten i den 

ansvarsgrundande händelsen ser relationen ut enligt följande: En skadevållare som 

culpöst orsakat skadan, en direkt skadelidande som till följd av skadevållarens 

handlande lidit sak- eller personskada och en tredje man, som till följd av den direkt 

skadelidandes sak- eller person skada lidit en förmögenhetsskada.27 

Utifrånperspektivet 

                            Avtal 

 

sd      Följdskada 

 

   Krav?                                                                   Sakskada på avtalsföremål/ 

                                                                                redskap för avtalsuppfyllelsen 

 

                                                
24 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 19. 
25 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 52. 
26 Se vidare nedan kapitel 4 och 5. 
27 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 60. 

TM SL 
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Ser man skadesituationen ”inifrån” avtalet framstår skadevållaren som tredje man då 

avtalsförhållandet har störts av en utomstående skadevållare. Vid ett sådant 

betraktelsesätt riktas uppmärksamheten dels på kontraktsförhållandet mellan parterna, 

och dels på omständigheter på den skadelidandes sida.28 Frågan uppstår därmed hur 

situationen bör hanteras skadeståndsrättsligt. Kan tredje man på grund av 

avtalsförhållandet mellan denne och den direkt skadelidande vända sig mot sin 

avtalspart istället för att få sin skada ersatt? En annan fråga i sammanhanget är om de 

obligatoriska intressena mellan parterna skyddas även gentemot utomstående? 

Inifrånperspektivet 

sd          Avtal 

 

                                                                                  Sakskada stör 

                                                                                  avtalsförhållandet 

 

 

2.3.2 Ersättning från den direkt skadelidande 
Med bakgrund av avtalsförhållandet kan det antas att tredje man vilja försöka vända sig 

mot sin avtalspart, det vill säga den direkt skadelidande för att få ersättning. 

Möjligheten för tredje man att vända sig mot sin avtalspart för att få ersättning för skada 

orsakad av en utomstående varierar beroende av avtalstyp. I de avtalstyper som berörs i 

denna uppsats bör möjligheten vara störst i avbrottsfallen då tredje man är elabonnent 

samt vid skada på bostadsrätt när tredje man är bostadsrättsinnehavare. Elavbrottsfallen 

borde, om inte annat, analogivis kunna hänföras till köp av lös egendom.29 Om inget 

annat har avtalats blir i dessa fall KöpL alternativt KköpL tillämpliga. Gemensamt för 

dessa regleringar är att även en utebliven prestation (tredje man får ingen el) är att 

kategorisera som ett dröjsmål vilket i normalfallet medför skadeståndsansvar. Detta 

                                                
28 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 60. 
29 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 167. 

Part    Part 

TM 
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innebär att hela det positiva kontraktsintresset ska ersättas, även utebliven vinst.30 

Säljaren som i det här fallet är direkt skadelidande har i den köprättsliga regleringen ett 

kontrollansvar vid dröjsmål gentemot köparen. Kontrollansvaret är strängare än ett 

culpaansvar31 och innebär enligt KöpL 27 § att säljaren måste visa att hindret som 

orsakat dröjsmålet har legat utanför dennes kontroll som han inte skäligen kunde 

förväntas räkna med och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller 

övervunnit. Säljaren kan få svårt att i dessa fall exculpera sig då störningar på elnätet i 

ett avtal om eldistribution är något som bör kunna förutses vid avtalets ingående.32 

En bostadsrättsinnehavare kan i vissa fall ha rätt till ersättning från 

bostadsrättsföreningen till följd av hinder i nyttjanderätten enligt BRL 7:2 och BRL 7:3. 

För hyra av lös egendom som också behandlas i denna uppsats bör tredje man ha 

svårare att få sin följdskada ersatt om så ej är avtalat.33 

2.3.3 Omvandlad tredjemansskada 
 

Exempel: 

                                                    Eget anspråk + TM Anspråk 

                              

                        TM anspråk 

I de fall där tredje man får sin skada ersatt av den direkt skadelidande talar man om en 

så kallad omvandlad eller transformerad tredjemansskada, vilket innebär att den direkt 

skadelidande övertar tredje mans anspråk på ersättning som en del av sin egen förlust.34 

Det som avgör om en direkt skadelidande har rätt till ersättning för ett sådant anspråk är 

om denne genom avtalet var förpliktigad att utge ersättning till tredje man eller betalade 

ändå. Endast i det fallet där en förpliktelse att ersätta tredje man förelåg torde den direkt 

skadelidande kunna kräva skadevållaren på sådan ersättning.35 Det kan tänkas att den 

                                                
30 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 167. Enligt KöpL 67 § ersätts dock inte indirekta 
förluser vid säljarens kontrollansvar enligt KöpL 27 §. Utebliven vinst kan dock i vissa fall kategoriseras 
som antingen direkt eller indirekt förlust. Med hänsyn till ovan anförda avgränsning ska frågan inte vidare 
utredas här. Se vidare Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 100 ff. 
31 Bengtson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 35. 
32 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 167. 
33 Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 41 f. 
34 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 563. 
35 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 563. 
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direkt skadelidande har en vilja av att behålla goda relationer till tredje man och därför 

ersätter denne trots avsaknad av förpliktelse. 

I de flesta fall torde dock avtalet mellan den direkt skadelidande och tredje man 

innehålla en friskrivning för den direkt skadelidandes skyldighet att ersätta tredje mans 

anspråk på ersättning från en yttre orsakad skada.36 I regel uppstår det därför inte någon 

transformerad tredjemansskada i de fall som aktualiseras i den här uppsatsen. 

2.3.4 Olika ansvarsgrunder 
Att se tredjemansskadesituationen från inifrånperspektivet visar på skillnaden mellan 

skyddet för äganderätten som kan åberopas mot var och en och det kontraktsrättsliga 

skyddet som endast kan åberopas gentemot motparten.37 Beroende på vem den 

skadelidande vänder sig mot förändras alltså grunden för dennes anspråk. Enligt SkL 

2:1 ska den som vållar person- eller sakskada uppsåtligen eller genom oaktsamhet 

ersätta denna. Detta är det så kallade culpaansvaret som är den huvudsakliga 

ansvarsformen vid utomobligatoriska förhållanden. Gentemot den utomstående tredje 

mannen är grunden alltså dennes culpöshet som har orsakat skadan.  

Grunden för att vända sig mot motparten är att denne inte presterar enligt avtalet, alltså 

ett kontraktsbrott.  Förutsättningarna för att ett kontraktsbrott ska föreligga är att det 

finns en förpliktelse enligt avtalet vars icke uppfyllelse innebär ett kontraktsbrott.38 Den 

kontraktsrättsliga ansvarsbedömningen kan beskrivas enligt Korling som ”en 

bedömning av om en part avvikit från en förpliktelse enligt avtalet.39  

Som ovan visats i avsnitt 2.3.2 kan det bli förmånligare för tredje man (Tredje man 

enligt utifrån perspektivet) att vända sig mot sin avtalspart för att få ersättning för sin 

skada. En annan ”fördel” eller skillnad vid kontraktsrättsligt ansvar gentemot 

utomobligatoriskt ansvar är ersättningsmöjligheterna för ren förmögenhetsskada. Som 

ovan nämnts ersätts dessa i normalfallet endast vid brott enligt SkL 2:2 vid 

utomobligatoriska förhållanden. Vid kontraktsförhållanden däremot föreligger ansvar 

för ren förmögenhetsskada om man oaktsamt orsakat motparten en förlust.40 Som ovan 

nämnt föreligger kontraktsbrott om ena parten inte presterar sin del av avtalet. Detta kan 

ha betydelse även för tredjemansskadorna. Förhållandet kan exemplifieras med en 
                                                
36 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 168. 
37 Benson, The Basis for Excluding Liability for Economic loss in Tort Law s 434 ff. 
38 Hellner, Speciell avtalsrätt II s 191. 
39 Korling, Rådgivningsansvar s 523. 
40 Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 21. 
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snarlik situation till en av de tredjemansskadesituationer som ska behandlas nedan. 41 I 

den aktuella situationen har en utomstående skadevållare genom oaktsamhet förstört en 

elkabel som förser tredje man med ström. Till följd av strömavbrottet orsakas tredje 

man följdskada. En närliggande situation föreligger om någon istället för att ha sönder 

elledningen, oaktsamt stänger av eltillförseln. Samma skada drabbar tredje man men 

skillnaden blir att det saknas en sakskada att knyta följdskadan till. Följaktligen har 

tredje man i en sådan situation drabbats av en ren förmögenhetsskada. Tredje man 

kommer alltså inte kunna att vända sig på utomobligatorisk grund mot skadevållaren för 

att få skadan ersatt, såtillvida denne inte begått något brott. Med kontraktsförhållandet i 

grunden kan dock möjligheten finnas för tredje man att vända sig mot sin motpart för att 

få skadan ersatt, förutsatt att oaktsamhet kan ligga denne till last. 

2.3.5 Skydd för kontraktsförhållandet? 
Frågan är dock om ett kontraktsförhållande kan skyddas gentemot en utomstående 

skadevållare? Frågan har främst aktualiserats vid konkurrensfall där en utomstående 

genom störning av avtalsförhållandet har vållat ren förmögenhetsskada för ena 

kontraktsparten.42 Det avgörande för att uppnå skydd för kontraktsförhållandet i dessa 

fall tycks vara skadevållarens intentioner.43 Från svensk rätt kan nämnas det 

uppmärksammade NJA 2005 s 608 (Max-målet) där en utomstående erlades 

skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada gentemot ena kontraktsparten, då han 

på ett otillbörligt sätt stört kontraktsförhållandet.44 Generellt sett handlar dock dessa 

diskussioner om rena förmögenhetsskador, men frågan kan dock inte avisas på ett rent 

principiellt plan för allmänna förmögenhetsskador.45 

 

                                                
41 Se vidare nedan kapitel 4. 
42 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 61. 
43 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 73. 
44 I fallet hade tredje man, tillika konkurrent inom hamburgarrestaurangbranschen med den skadelidande, 
förvärvat en restauranglokal från denne genom ett annat bolag. Den skadelidande kunde under inga 
omständigheter tänka sig att överlåta lokalen till en konkurrent och hade sålunda svikligen förletts till 
detta. HD uttalade att ” i särskilt allvarliga fall, bör föreligga skadeståndsansvar för tredje man som 
otillbörligt ingriper i andras avtalsförhållanden”. 
45 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 61 ff. 
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3 Ersättning för tredjemansskada 
3.1 Inledning 
Utifrån definitionen av tredjemansskadan kan det uppmärksammas ett flertal 

frågeställningar som bör besvaras innan tredje mans möjligheter till ersättning kan börja 

utredas. Tredjemansskadorna av intresse i denna uppsats är som bekant följdskada till 

annans sakskada. Därmed behöver begreppet sakskada diskuteras. I den här uppsatsen 

är det varken möjligt eller önskvärt med någon omfattande utredning av begreppet men 

ett par hållpunkter behöver dock nämnas för den fortsatta framställningens skull. 

Därefter ska det undersökas vilka följdförluster till sakskador som är ersättningsgilla. 
Efter den nödvändiga genomgången av den direkt skadelidandes möjligheter är det 

äntligen dags att gå in ersättningsmöjligheterna för tredjemansskada. Huvudregeln 

kommer att presenteras och de tänkbara motiven till denna kommer att gås igenom. 

Slutligen ska riktlinjerna för den fortsatta framställningen ska läggas fram. 

3.2 Kort om begreppet sakskada 
Begreppet sakskada används i SkL som synonymt med egendomsskada.46 Det som 

åsyftas med sakskada är fysisk skada på fast egendom och lösa föremål.47 Som exempel 

kan nämnas sönderslagna saker, plåtskador på bilar, nedbrunna byggnader och döda 

djur. Det är också fråga om sakskada om en egendom försämras genom att dess 

funktion går förlorad eller blir nedsatt i icke obetydlig grad.48 Förlust och stöld av 

egendom är att betrakta som sakskada, även om förlusten är tillfällig,49 vilket följer av 

att ägaren berövas möjligheten att bruka egendomen under tiden för förlusten.50  Flera 

tvivelaktiga fall på vad som utgör sakskada förekommer även. En estetisk förändring 

som inte påverkar användbarheten men utseendet torde vara att anse som sakskada.51 

Andra exempel som kan hänföras är att rubbande av fornlämning52 samt betäckning av 

avelstik vilket resulterade i blandrasvalpar har i dessa fall ansetts utgöra sakskador.53 

                                                
46 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 291. 
47 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 99. 
48 Se NJA 1996 s 68. 
49 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 291. 
50 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 99. 
51 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 291. 
52 NJA 1993 s 753. 
53 NJA 1990 s 80. 
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3.3 Ersättning för sakskada enligt SkL 5:7 

3.3.1 Inledning 
En sakskada ger i sig inte rätt till skadestånd. Skadestånd utgår endast om den fysiska 

skadan i sin tur har orsakat följdskador av särskilt angivet slag.54 Dessa följdskador 

anges i SkL 5:7. Syftet med bestämmelsen när den tillkom var att kodifiera gällande 

rätt. Bestämmelsen utgör dock inte en uttömmande uppräkning av de ersättningsgilla 

skadorna. I motiven uttalas särskilt att vidare rättsutveckling är tänkt att ske i praxis. 

Därmed kan bestämmelsen inte användas som grund för motsatsslut.55 Nedan följer en 

genomgång av de tre punkterna i SkL 5:7. Efter genomgången ska dessa sättas i relation 

till tredjemansskadebegreppet och det ska visas på olika tänkbara sätt en 

tredjemansskada kan uppstå på. 

3.3.2 Värdeersättning SkL 5:7 p 1 
I enlighet med SkL 5:7 p 1 så omfattar skadestånd med anledning av sakskada 

värdeersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. De 

förluster som avses i punkten är så kallade direkta förluster då de är hänförliga till det 

förmögenhetsvärde som gått förlorat i skadan.56 Ersättningen som kan utgå enligt denna 

punkt syftar till att återställa det värde som egendomen representerade före skadan.57 I 

första hand är det ersättning för reparationskostnad som avses.58 Om reparation inte är 

möjlig utgår ersättning motsvarande sakens värde vid totalskadan. Om den skadade 

saken trots reparation inte återfår sitt ursprungliga värde utgår ersättning för 

värdeminskning.59 

3.3.3 Annan kostnad till följd av skadan SkL 5:7 p 2 
Enligt SkL 5:7 p 2 så ska annan kostnad till följd av skadan ersättas. Därmed blir frågan 

vad som kan tolkas in i begreppet kostnad i detta sammanhang. I förarbetena anges som 

exempel kostnader för transport, besiktning och värdering av det skadade föremålet 

samt utgifter som varit nödvändiga för att begränsa skadan.60 Någon uttömmande 

uppräkning är dock inte möjlig då förhållandena som kan grunda ersättning anses vara 

alltför skiftande.61 I motiven anges dock särskilt stilleståndsersättning som exempel på 

                                                
54 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 21. 
55 Prop. 1972:5 s 579. 
56 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen - en kommentar s 292. 
57 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 24. 
58 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 295. 
59 Prop. 1972:5 s 580. 
60 Prop. 1972:5 s 580. 
61 Prop. 1972:5 s 580. 
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annan förlust till följd av skadan.62 Med detta avses ersättning för kostnad som drabbar 

den skadelidande för att den skadade egendomen inte kan användas som planerat. Som 

exempel kan nämnas kostnader för hyrbil ägaren ådrar sig till följd av att hans skadade 

bil inte kan användas.63 I sammanhanget bör det dock uppmärksammas att 

stilleståndsersättning kan utgå även om den skadelidande inte gjort någon tillfällig 

ersättningsanskaffning.64 Skälet till detta är att utgifter eller kostnader som den 

skadelidande har lagt ned för att ges möjlighet att utnyttja den skadade egendomen 

blivit onyttiga.65 Som förutsättning för att ersättning enligt p 2 ska kunna utgå gäller att 

ägaren inte skulle ha haft kostnaden om skadan inte inträffat, alternativt att tidigare 

kostnader faktiskt blivit onyttiga till följd av skadan.66 Som begränsning gäller även att 

den skadelidande har en skyldighet att minimera sin förlust.67  

3.3.4 Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet SkL 5:7 p 3 
I enlighet med SkL 5:7 p 3 så kan inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet 

ersättas till följd av sakskada. Denna punkt har nära samband med den ovan nämnda 

punkten 2 som tar sikte på annan kostnad till följd av skadan.68 En förlust som i ett fall 

tar sig uttryck som en kostnad kan i ett annat fall leda till att en inkomst går förlorad.69 

Ofta beror det på den skadelidande själv om han vill ta kostnaden eller avstå från 

inkomsten.70 Som exempel på en ersättningsgill inkomstförlust anges i motiven en 

handelsresande som i sitt arbete använder en bil, men till följd av sakskada på bilen 

tvingas att åka med buss vilket leder till att hans provisionsinkomster minskas.71 

Ersättning för intrång i näringsverksamhet kan aktualiseras om det skadade föremålet 

används i den skadelidandes näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet har 

samma innebörd i SkL som i åtskillig annan lagstiftning, det vill säga självständig och 

yrkesmässig ekonomisk verksamhet som bedrivs med eller utan vinstsyfte.72 Som 

                                                
62 Prop. 1972:5 s 580. 
63 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 25. 
64 Prop. 1972:5 s 580. 
65 Radetzki, Skadeståndsbräkning vid sakskada s 26. 
66 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 386. Se t.ex. NJA 1983 s 209 där ersättning inte utgick för 
ersättning avseende administrativa kostnader till följd av sakskada då dessa ansågs vara utförda inom 
ramen för den skadelidandes normala organisation. 
67 Se NJA 1945 s 440 och NJA 1959 s 552. 
68 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 297. 
69 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 386. 
70 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskador s 30. 
71 Prop. 1972:5 s 581. Se även NJA 1965 s 165. 
72 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskador s 30. 
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exempel på intrång i näringsverksamhet anges i motiven driftavbrott i en rörelse till 

följd av sakskada på en maskin.73 

3.3.5 Tredjemansskada i relation till SkL 5:7 
I motiven till SkL omnämns endast p 3 som följdskador.74 Det vore dock missvisande 

att från definitionen tredjemansskada endast utgå från att det är denna typ av skador 

som kan aktualiseras som tredjemansskada. Radetzki använder sig av en annan 

terminologi och benämner alla ersättningsgilla exemplifieringar i SkL 5:7 som 

följdskador.75 Enligt min mening torde det vara oväsentligt att i detta avseende låsa sig 

fast vid ett visst språkbruk. Det räcker med att konstatera att en tredjemansskada kan ta 

sig karaktären av alla de nu uppräknade ersättningsbara förlusterna i SkL 5:7. Det 

viktiga är att skadan tredje man har lidit har varit till följd av annans sakskada. Som 

exempel på tredjemansskada enligt SkL 5:7 p 1 kan nämnas skada på en bil som tredje 

man har nyttjanderätt till. Tredjemansskada enligt SkL 5:7 p 2 kan nämnas kostnader 

för ersättningsboende vid sakskada på fastighet tredjeman har bostadsrätt till.76 Som 

exempel på tredjemansskada enligt SkL 5:7 p 3 kan nämnas driftavbrott i tredje mans 

rörelse till följd av sakskada på elkabel som ägs av annan.77 Därmed är det inte sagt att 

dessa förluster är ersättningsgilla när de drabbat tredje man. Som kommer att visas 

nedan i kapitel 4 kan det dock vara av betydelse för ersättningsbarheten av 

tredjemansskadan till vilken punkt denna kan hänföras till då detta innebär att 

omständigheter hänförliga till den skadelidande kan påverka skadevållarens totala 

ersättningsskyldighet. Ersättningsmöjligheten för förluster som drabbat annan än ägaren 

vid sakskada ska undersökas vidare i följande avsnitt 3.4. 

3.4 Huvudregeln 

3.4.1 Nekad ersättning 
Det anges inte i skadeståndslagen hur kretsen av ersättningsberättigade ska 

bestämmas.78 I motiven till SkL framgår det dock att kretsen av ersättningsberättigade 

begränsas av en allmän rättsprincip som innebär att den som vållat en sakskada endast 

är skyldig att ersätta de förluster som drabbat den som lidit den primära sakskadan.79 

                                                
73 Prop. 1972:5 s 582. 
74 Prop. 1972:5 s 579. 
75 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskador s 21. 
76 NJA 2009 s 16. 
77 NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 62. 
78 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 298. 
79 Prop. 1972:5 s 159. 
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Därav följer den för svensk rätt rådande huvudregeln om att allmän förmögenhetsskada 

till följd av annans sak eller personskada, det vill säga tredjemansskada, inte är 

ersättningsgill. Undantag från huvudregeln anses bara gälla i särskilda fall. Fråga 

uppstår därmed varför en nekande huvudregel gäller. Problemet är att det i motiven till 

lagen inte ges någon fullständig förklaring till varför den nekande huvudregeln gäller. 

För att kunna besvara frågan behövs det därmed tas ledning från andra källor. Nedan 

följer en historisk bakgrund som kan ge viss förståelse för regeln. Därefter följer en kort 

utblick över hur regleringen ser i Norden och Tyskland. De rättspolitiska motiv som har 

angetts i doktrinen som tänkbara skäl till att huvudregeln gäller kommer att behandlas 

nedan i avsnitt 3.5 och 3.6. 

3.4.2 Historisk bakgrund 
Huvudregeln för nekad ersättning för tredjemansskador har enligt Hellner samband med 

den i äldre rätt restriktiva hållning som har gällt för ersättning vid allmän 

förmögenhetsskada.80 Tidigare ansågs huvudregeln för ersättning vid allmän 

förmögenhetsskada vara att skadestånd i princip endast utgick vid straffbelagd handling. 

Den historiska bakgrunden till restriktiviteten med att ersätta denna typ av skador tros 

härstamma från inflytandet av lex aquilia.81 Enligt denna romerska lag ersattes endast 

direkt tillfogad skada. Lagen gällde sakskada och kunde analogt tillämpas på 

personskada, men inte förmögenhetsskada.82 Det krävdes i regel att skada tillfogats 

genom positiv handling och var en omedelbar följd av denna. När denna lag fick utgöra 

förlaga till den skadeståndsrättsliga regleringen i många länder, däribland Sverige, fick 

begränsningen till direkt skada följa med.83 Enligt Andersson är det svårt att utskilja 

någon historisk utvecklingslinje över tredjemansskadorna. Från den romerska rättens 

dagar tills slutet av 1800-talet tycks tredjemansproblematiken inte ha varit något som 

varit av intresse för rättsfilosofierna.84 1800-talets skadeståndsrätt utmärks av ett 

individualistiskt förhållningssätt där den enskilda handlingen, subjektiva förhållanden 

på skadevållarens sida och de direkta skadeföljder som hade samband med den 

skuldbelagda handlingen stod i fokus. Skadeståndsrätten sågs överhuvudtaget inte som 

något instrument att lösa större relationsproblem än de som rörde de direkt inblandade 

                                                
80 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 332. 
81 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 334. 
82 Karlgren, Skadeståndsrätt s 9. 
83 Karlgren, Skadeståndsrätt s 9. Se även Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 
332. 
84 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 24 f. 
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parterna.85 Först under 1900- talet har skadeståndsrätten utvecklats till att ta sig an mer 

övergripande uppgifter. Utvecklingen har dock inte lett till någon egentlig förändring 

vad det gäller den individualistiskt utformade partsorienteringen inom 

skadeståndsrätten.86 Avsaknaden av principiella ställningstagande för indirekta skador 

och komplicerade partsförhållanden i äldre rätt torde vara naturlig. De komplexa 

relationsnät som kännetecknar vår tid var helt enkelt inte aktuella på den tiden.87 I takt 

med den tekniska utvecklingen har tiderna förändrats och vi är mer beroende av 

varandra än någonsin. Sannolikheten för att våra handlingar kan komma att påverka 

andra och skapa svallvågseffekter kan i många fall vara stor. Då arvet från äldre rätt 

fortfarande präglar skadeståndsrätten kan historien delvis förklara varför hanteringen av 

tredjemansskadorna kan te sig något oklar. 

3.4.3  Kort utblick om tredjemansskada i övriga Norden och Tyskland 
Den strängt hållna huvudregeln i svensk rätt om nekad ersättning i 

tredjemansskadefallen har sin motsvarighet i andra länder.88 Resultatet i de olika 

rättsordningarna är i princip identiskt, det vill säga att tredjemansskador endast ersätts i 

särpräglade undantagssituationer.89 I Norden gäller den ovan nämnda formuleringen för 

undantaget att tredjeman ska ha ett konkret närliggande intresse till den skadade saken 

för att ersättning ska kunna utgå.90 I tysk rätt upprätthålls huvudregeln om nekad 

ersättning till tredje man med systematiken med skyddade rättigheter så kallade 

”Rechtsguter”. Tredje mans intresse blir med denna dogm aldrig en del av 

problemformuleringen då man utgår från det primära intresset som ligger hos 

rättsinnehavaren tillika den direkt skadelidande. Undantag från huvudregeln kan endast 

medges om tredje mans intresse kan inlemmas i den direkt skadelidandes intresse av att 

få ersättning.91 

3.5 Rättspolitiska och andra motiv i doktrinen för huvudregeln 

3.5.1 Inledning 
De rättspolitiska grunderna till att neka tredje man ersättning i enlighet med 

huvudregeln är något oklara. Det finns inte en entydig förklaring som ensamt kan 
                                                
85 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 25. 
86 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 25. 
87 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 32. 
88 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 332. 
89 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 23. 
90 Nygaard, Skade og ansvar s 362 ff, Saxen, skadeståndsrätt s 77 ff, Vinding Kruse, Erstatningsretten s 
298 ff. 
91 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätt s 26 f. 
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förklara och motivera regeln vid alla typer av tredjemansskador.92 Ofta motiveras den 

negativa huvudregeln med argument av typen ”obscurum perobscurius” som hänvisar 

till en allmän princip som är svårutrönt och som ovan visats troligen har historiska 

förklaringar.93 Frågan blir därmed vad som kan tänkas motivera en sådan nekande 

rättsprincip? Och den givna följdfrågan blir därmed vad som kan motivera undantag? 

De argument som anförts i debatten om tredjemansproblematiken och kanske kan visa 

på varför rättsläget fortfarande ser ut som det gör, kommer nedan att diskuteras. För 

framställningens skull har jag valt att dela upp argumenten mellan de rättspolitiska 

argumenten och de argument som kan tydliggöras med skyddsändamålsprincipen. 

Anledning till detta är att framställningen ska bli enklare att följa i kapitel 4 och 5. 

Uppdelningen är endast en framställningsteknisk lösning och kan självklart göras på 

annat sätt. Det intressanta och viktiga är att se mångfalden av argumenten men också 

föränderligheten bakom dem. Vad som i ena situationen kan användas som ett argument 

för att neka tredje man ersättning kan i en annan situation användas som ett argument 

för att tillerkänna tredje man rätt till ersättning.94 Mer argument än de som kommer att 

behandlas nedan kan säkert förekomma. För tydlighetens skull har jag valt att dela upp 

argumenten och behandla dem i olika underrubriker. Jag kommer nedan att återkomma 

till dessa argument i rättsfallsanalysen i kapitel 4 och 5. 

3.5.2 Flodvågsargumentet 
Ofta brukar den nekande huvudregeln om ersättning till tredje man motiveras med vad 

som skulle kunna inträffa om förhållandet var det motsatta, det vill säga att 

tredjemansskador som huvudregel ersattes.95 Den risk som brukar betonas är att en 

sådan regel skulle leda till ett oöverskådligt omfång för skadeståndsskyldigheten.96 

Detta kallas för flodvågsargumentet men också andra benämningar som 

dammluckaargumentet används. Argumentet bygger på att då en förmögenhetsskada för 

tredje man inte innefattar den vanliga fysiska begränsningen, kan en och samma 

skadegörande handling breda ut sig och skapa en oändlig ström av ringverkningar.97 

Risken anses vara särskilt stor i de fall där skadan leder till störningar i allmänna 

utiliteter av olika slag som exempelvis ström, vatten och kommunikationer.98 Det har i 

                                                
92 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 31. 
93 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 335. 
94 Jfr Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 350. 
95 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 349. 
96 Karlgren, Skadeståndsrätt s 226. Se också Saxen, Skadeståndsrätt s 77. 
97 Anderson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 39. Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 184. 
98 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 39. 
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dessa fall ansetts alltför långtgående med ett skadeståndsansvar som kan komma att 

omfatta en obegränsad krets av skadelidande.99 Farhågorna är flera om vilka effekter 

flodvågen av skadeståndsanspråk ska medföra. En tänkbar effekt är att mängden av 

skadeståndskrav ska svämma över domstolsväsendet som inte klarar av att hantera alla 

anspråk. Detta anses kunna medföra att processkostnaderna bli orimligt höga.100 En 

annan farhåga är att storleken på kraven ska bli orimligt stora. I sammanhanget kan man 

dock fråga om risken alltid är överhängande vid tredjemansskada att rättsväsendet ska 

svämmas över av en flodvåg av skadeståndsanspråk om huvudregeln inte existearade? 

Vad gäller effekterna av flodvågseffekten kan påståendet om mängden krav enligt 

Andersson bemötas med att enskilda krav inte blir mindre skyddsvärda för att det också 

finns många krav.101 Kleineman menar dessutom på att tillkomsten av den sällan 

använda lagen om grupptalan (Lag 2002:509) gör flodvågsargumentet i denna aspekt 

svår att upprätthålla.102 Vad gäller storleken på kraven är detta något som traditionellt 

sett inte brukar vara gångbart som argument för att neka ersättning. Att storleken på 

skadeståndskraven riskerar att bli höga är inte något unikt för just tredjemansskadorna 

enligt Andersson.103 Samma författare menar dessutom att möjligheten till jämkning i 

SkL 6:2 finns att tillgripa om skadeståndssumman i ett enskilt fall blir orimligt hög.  

Givetvis är dessa synpunkter från ovan författare vettiga och riktiga, men enligt min 

bedömning kvarstår dock problematiken med att i vissa fall tillåta en obegränsad skara 

rikta skadeståndsanspråk. En sällan använd möjlighet till grupptalan och 

jämkningsmöjligheten i SkL 6:2 känns i sammanhanget inte särskilt betryggande från 

vare sig rättsväsendets eller en enskild skadevållares synpunkt. Det tycks även inom 

litteraturen finnas en övertygelse om att en begränsning är nödvändig.104 En rimligare 

formulering av motargumentet mot flodvågsargumentet är att det inte passar in på alla 

situationer. Om kretsen potentiella tredje män är mindre, kanske till och med bestående 

av en enda möjlig tredje man, kan flodvågen av ersättningsanspråk omöjligen uppstå. 

                                                
99 JustR Lindeskogs skiljaktiga mining i NJA 2009 s 16. 
100 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 39. 
101 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 39. 
102 Kleineman, Tredjemansskador – än en gång s 319. 
103 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 40. 
104 Jfr Karlgren, Skadeståndsrätt s 226. Jfr Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 350. 
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Flodvågsargumentet kan därmed ”omvänt” användas som ett argument för att ersättning 

ska utgå i dessa fall.105 

3.5.3 Argument med anknytning till adekvans 
Flera av de skäl som brukar åberopas för att neka tredje man ersättning är argument med 

anknytning till adekvansläran.106 I sammanhanget kan nämnas att adekvansläran är den 

traditionella principen för ansvarsbegränsning inom svensk skadeståndsrätt. I denna 

uppsats ska det inte göras någon längre utläggning om denna lära. För den fortsatta 

framställningens skull bör det dock nämnas att adekvansläran fokuserar på om skadan 

varit påräknelig ur skadevållarens perspektiv. För att adekvat kausalitet ska föreligga 

krävs det att skadan orsakats inte bara enligt naturens och samhällets beskaffenhet, utan 

genom ett händelseförlopp som var någorlunda normalt och påräkneligt.107 

Det har påpekats av Karlgren och Hellner att det följer redan av kravet på adekvat 

kausalitet att många tredjemansskador är opåräkneliga och därför ej bör ersättas.108 

Detta är givetvis riktigt men bottnar troligen i att en tredjemansskadesituation till sin 

natur ofta kan innefatta flera kausalsteg.109 Med andra ord inget som avviker från andra 

skadetyper och kan därför inte anföras som ett generellt argument för att neka tredje 

man ersättning. Problemet för adekvansläran blir däremot att förklara varför en del 

tredjemansskador är fullt påräkneliga, men ändå inte ersätts. Hellner lyfter fram att 

särskilt i de fall där den direkt skadelidande skulle ha erhållit ersättning är det svårt att 

argumentera med adekvansresonemang för en ständigt nekande regel.110 Andersson 

avfärdar helt tanken att pröva om skadeförloppet är påräkneligt från skadevållarens 

perspektiv, som en framkomlig väg att förklara tredjemansproblematiken. Denne menar 

även på att om adekvansen hade varit den utslagsgivande faktorn skulle praxis i sådana 

fall ha varit mera varierande på området.111 

En till adekvansläran kompletterande princip normskyddsläran, kan enligt Hellner i 

vissa fall förklara varför tredjemansskador inte ska ersättas.112 Denna princip innebär 

undantag för ersättningsskyldigheten för skador som faller utanför skyddsnormen för 
                                                
105 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 350. 
106 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 180 och Hellner, Ersättning till tredje man vid sak och 
personskada s 335. 
107 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 187. 
108 Karlgren, Skadeståndsrätt s 225 och Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 335. 
109 Vilket det inte behöver göra som framgår av de anförda fallen i denna uppsats. 
110 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak och personskada s 335. 
111 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 76 f. 
112 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 336. 
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den ifrågavarande skadeståndsregeln.113 Som exempel kan ges att syftet med skadestånd 

för personskada är att ge den som direkt drabbas av sådan skada skydd men inte 

exempelvis dennes arbetsgivare ersättning för förlust när den skadade inte kan gå till 

jobbet.114 I de flesta fall ligger dock följdskador till person- och sakskador inom 

området för normskyddet.115 Principen kan antas ha sitt främsta användningsområde vid 

bestämmandet om oriktiga myndighetsbeslut ska föranleda skadeståndsansvar.116 

3.5.4 Likhet med ren förmögenhetsskada 
Som argument för upprätthålla den nekande huvudregeln för tredjemansskadorna har 

det åberopats att tredjemansskadorna liknar rena förmögenhetsskador.117 Ren 

förmögenhetsskada ersätts som ovan nämnt i normalfallet endast vid brott i 

utomobligatoriska förhållanden, så varför skulle tredjemansskadorna ersättas i andra 

fall? En stor skillnad118 mellan dessa skadetyper är att det ofta är tillåtet, till och med 

ibland nödvändigt att i konkurrenshänseende orsaka annan ren förmögenhetsskada.119 

Tredjemansskada uppstår som bekant som en följdskada till någon annans sak- eller 

personskada. En sak- eller personskada är aldrig tillåtet att orsaka, såtillvida 

ansvarsgrundande förutsättningar som culpa eller strikt ansvar föreligger hos 

skadevållaren.120 Likheten till ren förmögenhetsskada bör därmed inte kunna användas 

som ett gångbart argument för att neka tredje man ersättning. 

3.5.5 Argument med anknytning till kontraktsförhållanden 
Det kan argumenteras för att själva existensen av ett avtalsförhållande mellan den direkt 

skadelidande och tredjeman kan ha betydelse för tredje mans möjligheter att kunna 

kräva skadestånd från en utomstående skadevållare. Avtal brukar framhållas i 

rättsekonomiska sammanhang som den bästa vägen att ta tillvara individers ekonomiska 

intressen.121 Med avtalet har tredje man haft möjlighet att ordna förhållandet avseende 

förluster som kan drabba honom genom yttre störningar med sin avtalspartner.122 

Troligtvis betalar tredjeman ett lägre pris för till exempel tillgodogörandet av en elkabel 

                                                
113 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 201. 
114 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 336. 
115 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 201. 
116 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 201. Jfr principen om skyddat intresse se Hellner, Radetzki, 
Skadeståndsrätt s 83 ff. 
117 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 353 f. 
118 Se ovan avsnitt 2.2.3 för andra skillnader. 
119 Karlgren, Skadeståndsrätt s 102. 
120 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 354. 
121 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 354. Jfr Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga s 1823 f. 
122 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 65. 
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om distributören är friskriven ansvar för yttre skador. Tredjeman har alltså i 

kontraktsförhållandet genom att betala ett högre pris kunnat gardera sig mot risken för 

elavbrott vilket torde kunna vara en omständighet av betydelse för rätten till ersättning 

av skadevållaren.123 Mot detta kan anföras att om det saknas möjlighet till att utfå 

ersättning inom kontraktsförhållandet torde det finnas större anledning att ersättning ska 

kunna utgå med hjälp av den utomobligatoriska skadeståndsrätten.124 Vidare kan 

anföras att det vore märkligt om skadevållaren ska kunna undgå skadeståndsskyldighet 

på grund av tredje mans valmöjligheter i berört hänseende. Från skadevållarens 

perspektiv kan det tyckas vara rena tillfälligheter om skada drabbar endast den direkt 

skadelidande eller tredje man.125  

3.5.6 Argument med anknytning till ansvarsgrunden 
Utifrån skadeståndets preventiva funktion126 kan det argumenteras att för att 

upprätthålla den handlingsdirigerande eller moralförstärkande syftet måste skadestånd 

utlösas i alla situationer där det preventiva syftet gynnas.127 Om värdet av den skadade 

egendomen är lågt i förhållande till dess nyttjande, och nyttjandet ligger i tredje mans 

händer, kan det hävdas att det preventiva syftet inte upprätthålls om det totala värdet av 

skadan inte ersätts. Skadevållaren skulle i så fall gynnas av att ägaren disponerar 

egendomen genom att låta tredje man nyttja den. Om proportionerna är omvända 

såtillvida att tredje mans intresse endast utgör en liten del av den totala skadan, kan 

argumentet användas för att neka tredje man ersättning med hänsyn till att skadeståndets 

preventiva syfte upprätthålls.128 

3.5.7 Behovet av en enkel regel 
Behovet av förutsebarhet och rättssäkerhet i rättssystemet kan motivera att man ställer 

upp en enkel regel, trots att problemen den ska lösa är komplexa.129 Hellner menar på 

att en enkel och lättillämpad regel ofta kan vara att föredra, då man utan att behöva gå 

till process kan avgöra om ett särskilt krav på skadestånd kan framställas respektive 

godtas av berörda parter.130 Föra att undvika att skapa ett svårtillämpat system, väljer 

man att ställa upp en ”allt eller inget princip” för att begränsa skadeståndsansvaret, där 

                                                
123 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 65. 
124 Cane, Tort Law and economic interests s 325. 
125 Cane, Tort Law and economic interests s 455. 
126 Jfr Hellner, Radetzki s 36 f. 
127 Andersson, Tredjemansskador – belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 7. 
128 Andersson, Tredjemansskador – belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 7. 
129 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 43 ff. 
130 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 337. 
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det senare alternativet premieras med hänsyn till riskerna med ett obegränsat ansvar.131 

Andersson menar dock på att enkelhet inte alltid är rätt väg att gå för att hantera en 

komplex problematik. Om enkelheten fick styra utformningen av skadeståndsrätten 

skulle den självklara regeln vara att inga skador ersattes.132 

3.5.8 Utvärdering av de rättspolitiska argumenten 
Argumenten för att neka tredjeman ersättning är många, men inget av dem kan ensamt 

motivera regeln för alla typer eller situationer av tredjemansskador.133 Rättsläget tycks 

inte heller vara ett resultat av en tradition av genomtänkta rättspolitiska överväganden, 

utan snarare en produkt av historiska tillkortakommanden inom skadeståndsrätten. Det 

har påpekats på flera håll i doktrinen att några egentliga ändamålsskäl inte föreligger för 

en nekande huvudregel.134 En del av argumenten är av allmän karaktär medan andra kan 

tillämpas i det enskilda fallet. Utmärkande för tredjemansskadorna är att de traditionella 

metoderna för att avgränsa ansvaret inte kan förklara varför ersättning inte bör utgå, 

vilket också kantar de rena förmögenhetsskadorna.135 Som ovan nämnts kan detta vara 

en förklaring till att en rättsprincip ställs upp som avskär tredje man rätten till 

ersättning. 

Många av argumenten tycks ta sikte på vem man lämpligen bör placera kostnaderna för 

skadan på. En av skadeståndets mest centrala funktioner att placera kostnaden av ett 

skadefall på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.136 Som de anförda rättspolitiska 

argumenten visar kan det i vissa fall finnas goda skäl för att låta tredjeman bära risken 

själv för att han drabbas av skada. Med hänsyn till flodvågsargumentet kan det 

dessutom i vissa fall knappast anses rättsekonomiskt effektivt att ha en regel som i 

huvudfallen medger tredje man ersättning. Möjligen kan dessa skäl förhindra att man 

uppställer en generell regel som medger tredje man rätt till ersättning och detta får 

konsekvenser för de fall som inte täcks av argumenten.137 Hellner har framhållit att man 

kanske inte bör lägga för stor vikt vid rationaliteten av de rättspolitiska argumenten. I 

                                                
131 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 180 f . Se också Andersson, Trepartsrelationer i 
skadeståndsrätten s 43. 
132 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 351. 
133 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 31. 
134 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 180. Jfr Hellner Ersättning till tredje man vid sak- och 
personskada s 337. 
135 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 184. 
136 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 37 f. 
137 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 337. 
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vissa fall får man godta att en regel gäller trots att ingen fullständig rationell förklaring 

ges. Detta behöver inte betyda per automatik att regeln är otillfredsställande.138  

3.6 Skyddsändamålsläran som argumentationsmodell  

3.6.1 Inledning  
Argumenten som ska framföras här har förärats ett helt eget avsnitt. Detta har skett av 

två skäl. För det första härleds argumenten som kan delas in i denna kategori från 

omständigheterna i det enskilda fallen. Det som ska presentera här utgör endast 

hållpunkter att diskutera kring. Den andra anledningen är att dessa argument kommer att 

få en avgörande inverkan på den fortsatta framställningen av uppsatsen. Argumenten 

kan nämligen sägas vara en del av en metod för att ta sig an tredjemansproblematiken 

vilket också speglas av den valda rubriksättningen.  Först kommer skyddsändamålsläran 

att kortfattat presenteras. Därefter kommer framställningsmodellerna den objektiva 

egenrisken samt det ekonomiska utnyttjande intresset att behandlas. 

3.6.2 Skyddsändamålsläran 
Skyddsändamålsläran kan kortfattat beskrivas som en alternativ metod, eller 

vidareutveckling, till adekvansbedömningen och normskyddsläran som traditionellt 

används för fastställandet av gränserna för ansvaret. Skyddsändamålsläran bygger på att 

man delar upp fastställande av gränsen för ansvaret i skadevållareperspektivet och 

skadelidandeperspektivet.139 I det först nämnda perspektivet skadevållarperspektivet, 

undersöks hur den skapade faran förverkligats avseende konkreta skadeföljder.140 Med 

andra ord ganska likt den traditionella adekvansläran. I det senare nämnda perspektivet 

skadelidandeperspektivet, spaltas de olika relationerna som finns på den skadelidandes 

sida upp, med avsikten att finna utslagsgivande sakförhållanden och argument som kan 

tala för eller emot skadestånd. 141 

Utifrån skadevållarperspektivet blir det i likhet med adekvansläran svårt att få någon 

ledning till om tredjeman bör tillerkännas ersättning eller inte. Andersson menar istället 

på att frågan om tredje mans rätt till ersättning främst hör hemma i 

skadelidandeperspektivet.142 Argumenten som kan härledas till denna kategori får 

                                                
138 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 337. 
139 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 344 ff och s 452 ff för utförlig beskrivning av 
skyddsändamålsläran. 
140 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 75 f. 
141 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 124 ff.  
142 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 78. 
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utvinnas ur de olika relationerna mellan tredjeman och den direkt skadelidande.143 

Uppgiften blir att finna utslagsgivande sakförhållanden, omständigheter och risker som 

kan argumentera för eller emot ersättning till tredje man. Exempelvis kan de olika 

kontraktsförhållandena som i den här uppsatsen utgör delvis grunden för tredje mans 

intresse påverka hur konkret och nära intresset kan anses vara till den skadade 

egendomen.144 Som hållpunkter för begränsningen av ansvarsgrunden kan dock nämnas 

framställningsmodellerna den objektiva egenrisken samt det ekonomiska utnyttjande 

intresset. 

3.6.3 Den objektiva egenrisken 
Utifrån samlingsbegreppet den objektiva egenrisken kan det samlas argument för att den 

skadelidande i vissa situationer, helt utan eget medvållande får bära vissa risker 

själv.145 Det kan röra sig om situationer där saken är särskilt mottaglig för skada, att 

saken permanent är utsatt för risker eller att den skadelidandes övriga ekonomiska 

intressen är beroende av sakens nyttjande. Det kan i sin tur medföra risker som det kan 

vara olämpligt att låta en utomstående skadevållare bära.146 Den sistnämnda situationen 

har stor betydelse på tredjemansskadeområdet, vid de s.k. avbrottsskadorna.147 I vissa 

fall kan skadevållarens bidrag anses som knappt överstigande vardagsriskerna, vilka 

tredje man normalt får räkna med. Hellner beskriver denna synpunkt som för många 

situationer viktig, eller till och med avgörande för bedömningen om tredjemans rätt till 

ersättning.148  

3.6.4 Det ekonomiska utnyttjande intresset 
Det ekonomiska utnyttjandeintresset är en framställningsmodell som kan användas till 

att visa på hur tredje mans intressen värnas.149 I vissa fall kan även annan än den direkt 

skadelidande ha ett ekonomiskt intresse i den skadade saken, vilket får till följd att även 

denne lider förlust till följd av skadan. I detta sammanhang brukar man tala om det 

ekonomiska utnyttjande intresset det vill säga det intresse som normalt finns hos den 

direkt skadelidande som berättigar denne till ersättning.150 Egendom är inte bara en 

fysisk sak utan samtidigt ett ekonomiskt värde. Detta ekonomiska värde påverkas av hur 

                                                
143 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 78. 
144 Andersson Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 78. 
145 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 493 ff. 
146 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 525 ff.  
147 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 79. 
148 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 335. 
149 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 80. 
150 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 80. 
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saken används. Om ägaren till exempel använder saken i sin näringsverksamhet 

kommer det ekonomiska utnyttjandeintresset även att motsvaras av den vinst som 

nyttjandet medför utöver sakens försäljningsvärde eller dylikt.151 Då skadeståndet 

funktion är att sätta den skadelidande i samma situation som före skadan ingår alltså 

detta mervärde i det som ska ersättas.152 Då den direkta sakskadans del av den totala 

förmögenhetsförlusten ofta bara uppgår till en liten del blir det i praktiken närmast 

omöjligt att skilja på skyddet för egendomen och de ekonomiska konsekvenserna av 

nyttjandet.153 Ligger inte värdet i all egendom i det vi nyttjar dem till bortsett från rent 

ideella värden? Skyddet för nyttjandet framgår dessutom redan av begreppet sakskada, 

som ovan nämnt också innefattar frånhändande av egendomen.154  

För ägaren av egendomen kan det ofta vara lönsamt att dela upp det ekonomiska 

utnyttjande intresset för att låta andra mot ersättning ta del av det. Till exempel kan 

andra få hyra eller på annat sätt utnyttja saken i fråga. På så sätt övergår det ekonomiska 

utnyttjande intresset till tredje man i dessa fall. Med hänsyn till skadeståndets reparativa 

och preventiva funktioner kan det inte accepteras att skadorna inte ersätts fullt ut för att 

det ekonomiska intresset inte ligger hos den direkt skadelidande. Omvänt kan det inte 

heller tillåtas skadeståndsrättsligt att det ekonomiska utnyttjande intresset tillåts att 

kumuleras till en allt vidare krets av tredjemän.155 På något sätt måste gränsen dras för 

vilka ekonomiska intressen som ska skyddas av rättsordningen. Frågan blir därmed hur 

man kan kvalificera tredje mans intresse som självständigt gentemot ägaren och andra 

potentiella tredje män och på så sätt styrka dennes rätt till ersättning.156 

3.7 Inför rättsfallsanalysen 
I de följande kapitlen kommer de argument som har använts för att avgöra tredje mans 

rätt till ersättning att analyseras. Nu är det alltså dags att äntligen få användning för den 

teoretiska bakgrunden från kapitel 2 och 3. Med de rättspolitiska motiven från avsnitt 

3.5 och 3.6 i bakhuvudet ska de olika omständigheterna och sakförhållandena spaltas 

upp som kan tala för eller mot att tillerkänna tredje man rätt till ersättning. Denna 

operation ska göras med utgångspunkt utifrån de typfallssituationer som fallen kan delas 

in i. Som ovan anfört i avsnitt 1.5.3 sker detta för att enklare sortera bland 

                                                
151 Bergendal, Studier över ersättningsskyldighet för ekonomiskt intresse s 241. 
152 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s 36 ff. 
153 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 81. 
154 Se ovan avsnitt 3.2. 
155 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 82.  
156 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 82. 
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omständigheterna. Först ut kommer elkabelskadorna att behandlas i kapitel 4. Efter en 

inledande genomgång om vad som bör påverka argumentationerna kommer fallen att 

dissekeras, analyseras och jämföras. Kapitel 5 sker efter samma mönster men då med 

fokus på tredjemansskada vid nyttjanderätt. 
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4 Tredjemansskada till följd av brott på elkabel  
4.1 Inledning 
Tredjemansskada till följd av brott på elkablar och andra ledningar hör till de i svensk 

rätt mest uppmärksammade och diskuterade fallen av tredjemansskada. Skadetypen 

anses i många länder utgöra ett typexempel på när den nekande huvudregeln ska 

tillämpas.157 Typexemplet på denna skadetyp är att en utomstående vållar skada på en 

elledning som förser en eller flera abonnenter med ström. Till följd av den skadade 

elledningen blir abonnenterna utan ström. Elledningen ägs av ett nätföretag så 

abonnenterna lider alltså inte någon direkt skada. Däremot kan de till följd av 

elavbrottet ådra sig följdskada som sakskada i form av kasserad materiel eller 

förmögenhetsskada i form av produktionsstillestånd eller liknande. Skadetypen är inte 

begränsad till just elkabelskador utan även andra distributionsavtal som gas, vatten, tele- 

samt datanät torde kunna ge upphov till liknande skadesituationer.158 Regelmässigt 

innehåller denna typ av avtal en friskrivning från distributörens sida för elavbrott.159 Det 

innebär att tredje man vanligtvis inte kan få någon ersättning från sin avtalspart i dessa 

fall. Någon så kallad transformerad tredjemansskada uppstår därmed inte.160 Därmed 

blir det intressant för tredje man att direkt kunna vända sitt ersättningsanspråk mot den 

utomstående skadevållaren. 

I det här kapitlet ska NJA 1966 s 210, NJA 1988 s 62 och NJA 1972 s 598 analyseras. 

Dessa är de fall där tredjemansskada till följd av brott på elkabel har behandlats av HD. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt där det typfall av tredjemansskada som elkabelfallen kan 

hänföras till presenteras. Detta sker för att ge analysen en utgångspunkt och lättare 

kunna urskilja hur kvalificeringen av tredje mans intresse sker. Dessutom blir det 

enklare att uppmärksamma de karaktäriserande omständigheter för typfallen som kan 

tala emot att tillerkänna tredjeman ersättning. 

 

 

 
                                                
157 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 361. 
158 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 163. 
159 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak och personskada s 358. Se även Andersson, 
Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 168.  
160 Se ovan avsnitt 2.3.4. 



 

 35 

4.2 Skadegörelse berör avtalsföremålet (Typfall 1) 
Exempel: 

                                              Avtal 

 

                                                                  Prestationen uteblir                      

 

Följdskada                                                                                   Sakskada 

                                                                                              Skada                                                                            

 

 

4.2.1 Allmänt 
Elavbrottsskadorna som behandlas i denna uppsats kan delas in i det typfall där 

skadegörelsen berör avtalsföremålet. Detta typfall av tredjemansskada uppstår då 

skadevållaren har orsakat skada på ett instrument eller redskap för den egentliga 

avtalsuppfyllelsen. Skadan innebär att den direkt skadelidande inte kan prestera sin del 

av avtalet vilket leder till följd- skada för tredje man. I de aktuella fallen var 

avtalsföremålet distribution av el. Eltillförseln skedde med hjälp av en elkabel som 

alltså användes som ett redskap för avtalsuppfyllelsen. När elkabeln skadades blev 

tredje man utan ström vilket ledde till följdskador.  

Vidare kan denna typfallssituation indelas i situationer då det finns en krets av tredje 

män som kan tänkas bli berörda av skadan på elkabeln och situationer då endast en eller 

ett fåtal tredje män har intresse i kabeln.161 Det bör dock vara svårt att dra någon exakt 

gräns mellan vad som utgör ett fåtal respektive ett flertal tredje män. Andersson menar 

dock att det bör räcka med att fastställa huruvida tredje man tillhör en markant avskild 

grupp eller en obestämd krets.162  

                                                
161 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 178. 
162 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 178. 
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Nedan kommer först kvalificeringen av tredje mans intresse vid skada av detta typfall 

att behandlas. Därefter kommer de skäl som talar för att upprätthålla huvudregeln vid 

detta typfall i kombination av brott på elkabel att diskuteras. 

4.2.2 Kvalificeringen av tredje mans intresse 
Karaktäriserande för denna typfallssituation är att det ekonomiska utnyttjande intresset 

för redskapet ligger till största delen hos tredje man.163 Mot betalning har denne fått ta 

över viss del av intresset från ägaren. Fråga uppstår hur tredje mans intresse till det 

skadade föremålet ska kunna kvalificeras för att denne ska ha rätt till ersättning. Vad 

krävs för att tredje man ska kunna anses ha ett sådant starkt intresse till egendomen att 

det skyddas av rättsordningen? Kretsen av tänkbara tredje män torde kunna bli stor då 

den faktiska kontrollen av redskapet ligger kvar hos ägaren. Andersson framhåller att 

det som måste göras är att avgränsa tredje man gentemot den direkt skadelidande och 

andra eventuella tredje män för att kunna urskilja om denne bör ha rätt till ersättning.164 

Även om en del av det ekonomiska utnyttjandeintresset av redskapet kan sägas ha 

övergått till tredje man kan det inte tillåtas att alla med sådant intresse kan vara 

ersättningsberättigade. Det bör vara svårt att hänga upp argumentationen och tillika 

avgränsningen på ett rådighetskriterium då detta för tankarna till en fysisk kontroll över 

det skadade föremålet, något som tredje man inte har.165 Avgörande enligt Andersson 

bör istället vara självständigheten i tredje mans intresse gentemot övriga tredje män. 

Denne menar på att självständigheten kan styrkas genom att visa en anknytning som 

inte var och en har till det skadade föremålet.166 Radetzki tycks gå ett steg längre och 

anför att det avgörande för tredje mans rätt till ersättning är huruvida denne kan 

identifieras med ägaren.167 

4.2.3 Förhållanden av särskilt intresse 
Vid brott på elkablar gör sig vissa av de skäl som åberopats för att neka tredje man 

ersättning särskilt påminda. Risken vid avbrottsskada på elnät eller liknande är att 

väldigt många tredje män drabbas. Under olyckliga omständigheter torde en hel stad 

eller landsända kunna bli strömlösa.168 Flodvågsargumentet talar starkt för 

                                                
163 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 170. 
164 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 172. 
165 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 173. En viss rådighet torde kunna komma i fråga 
vid elkabelfallen då det gäller den del av ledningen som förser viss abonnent med el. Jfr Saxen, 
Skadeståndsrätt s 70. 
166 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s 172. 
167 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 60. 
168 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 60. 
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upprätthållande av huvudregeln i dessa fall. Det bör dock vara av vikt här att skilja på 

de fall där en större krets av tredje män är abonnenter till ägaren av elledningen och de 

fall där endast en eller ett fåtal tredje män riskerar att drabbas.169 Ju större gruppen av 

potentiella tredje män är desto svårare torde det vara att kvalificera självständigheten i 

tredje mans intresse.170 Är tredje man ensam abonnent av elledningen torde detta 

omvänt kunna användas som argument för att tillerkänna denne rätt till ersättning. 

Andra argument som i detta sammanhang gör sig särskilt påminda är de som tar sikte på 

omständigheter hänförliga till den objektiva egenrisken.171 Bedriver tredje man 

verksamhet som är särskilt känslig för att drabbas av strömavbrott kan det här hävdas att 

risken inte bör övervältras på en extern skadevållare. En annan omständighet av särskilt 

intresse i dessa fall är att elkabeln i sig inte är särskilt värdefull utan värdet ligger nästan 

helt i dess utnyttjande.172 På så sätt råder det alltså ett proportionsöverskott mellan 

sakskadan och den ”faktiska” förlusten vilket bör tala för tredje mans rätt att ta del av 

ersättningen med hänsyn till skadeståndets preventiva funktion.173 

4.3 NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 62 (Kabelskadefall 1 och 2) 

4.3.1 Inledning 
Första gången HD behandlade tredjemansskada till följd av elavbrott var i NJA 1966 s 

210. Fallet är idag smått legendariskt då det var där som uttrycket ”ett konkret 

närliggande intresse” fick sitt insteg i svensk rätt som samlingsbegrepp för 

kvalificeringen av tredje mans intresse. Resonemanget i NJA 1966 s. 210 byggde dock 

till stor del på det norska HD fallet NRt 1955 s 872 där uttrycket "konkret närliggande 

intresse" myntades. I det norska fallet tillerkändes en verkstad skadestånd för 

driftavbrott som orsakats av ett skepp som i nöd ankrat i strid mot ankringsförbud och 

på så sätt rivit av en elkabel under vattnet. Norska HD lade vikt vid att det ekonomiska 

intresset av strömtillförseln var konkret och närliggande för verkstaden då denne var 

ensam abonnent. Gentemot övriga potentiella tredjemän var intresset självständigt. I 

detta avsnitt har jag valt att behandla NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 62 tillsammans. 

Detta då de bakomliggande omständigheterna i hög grad liknade varandra och HD tycks 

ha använt sig av liknande argumentationer och tillvägagångssätt för att avgöra tredje 

mans rätt till ersättning. Dessa fall är troligen de mest jämförbara svenska HD fallen på 
                                                
169 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 178 ff. 
170 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 178. 
171 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 173. 
172 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 171. 
173 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 171. 
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tredjemansskadeområdet. I detta avsnitt kommer argumenten i fallen att utrönas. I nästa 

avsnitt 4.4 kommer analysen av argumenten att ske. 

4.3.2 Argumentationen i fallet NJA 1966 s 210 
I fallet ägde ett bolag (kraftbolaget) en kraftledning som försåg andra bolag inom 

samma koncern (industribolagen) med elkraft. Skogsvårdsstyrelsen som bedrev 

trädfällning inom samma område, vållade skada på kraftledningen, varvid driftavbrott 

uppstod hos industribolagen. Till följd av driftavbrottet orsakades industribolagen 

allmän förmögenhetsskada. I trepartskonstellationen som uppstod var alltså 

Skogsvårdsstyrelsen skadevållare, kraftbolaget direkt skadelidande och industribolagen 

tredje man. Frågan som uppkom i målet var om Skogsvårdsstyrelsen var 

ersättningsskyldig för industribolagens driftstoppsförluster. HD:s majoritet gjorde 

bedömningen att det var av väsentlig betydelse för industribolagen att kraftleveransen ej 

stördes och att industribolagen med hänsyn till förhållandena inom koncernen haft ett 

bestämmande inflytande över kraftledningen. Domstolen tog också fasta på att 

kraftledningen uteslutande användes för att överföra elkraft till industribolagen och 

andra bolag inom samma koncern. Därmed hade industribolagen konkreta och 

närliggande intressen knutna till kraftledningen vilka Skogsvårdsstyrelsen kände till, 

och ett undantag från huvudregeln kunde motiveras. Tredje man tillerkändes därmed 

skadestånd för den allmänna förmögenhetsskadan. 

Till att börja med kan det konstateras att tredje mans rätt till ersättning avgjordes genom 

dennes intresse knutet till det skadade föremålet, vilket följer ur formuleringen konkreta 

och närliggande intressen knutet till kraftledningen. Så som jag förstår det förelåg det 

fyra fallspecifika omständigheter av olika karaktär som ledde till utgången i målet. I 

fallredovisningen ovan har jag markerat dessa med kursiverad text. Det förefaller vara 

oklart huruvida HD ansåg att alla dessa omständigheter måste föreligga samtidigt, eller 

om de var för sig kan vara utslagsgivande.  

4.3.3 Argumentationen i fallet NJA 1988 s 62 
Det senaste fallet av avbrottsskada för tredje man som behandlats av HD är NJA 1988 s 

62. I fallet hade en elkabel tillhörande Vattenfall skadats vid grävning som utfördes av 

Vägverket. Elkabeln försåg en fabrik som tillhörde tredje man med elkraft. Tredje man 

var ende abonnent av elkraft från kabeln. Skadan på elkabeln ledde dels till allmän 

förmögenhetsskada genom produktionsavbrott, dels till sakskada i form av materiel som 

måste kasseras av tredjeman. HD medgav tredje man skadestånd för sakskadan med 
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hänvisning till skadeståndslagens ersättningsbestämmelser. Däremot nekades ersättning 

för den allmänna förmögenhetsskadan då det inte ansågs föreligga skäl att göra 

undantag från huvudprincipen. 

HD tycks i fallet ha intagit en mer restriktiv inställning till ersättningsmöjligheterna för 

tredje man vid avbrottsskador. Likheterna till det tidigare fallet är dock slående. HD 

tycks med hänvisning till HovR domskäl beaktat att elkabeln användes uteslutande för 

tredje mans räkning samt varit lätt att förutse för skadevållaren, men dessa 

omständigheter räckte inte vid en samlad bedömning för att medge ersättning. 

4.4 Vad tog argumenten sikte på? 

4.4.1 Ett konkret närliggande intresse? 
Trots till synes liknande fallomständigheter fick de två ovan refererade domarna från 

HD olika utgångar. Argumentationen som används i NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 

62 är liknande och kretsar kring om ett konkret och närliggande intresse kan anses 

föreligga hos tredje man till den skadade saken. Fallen kan inordnas i typfall 1 med en 

begränsad krets tredje män. Argumentationen i fallen utgör en analys av det enskilda 

fallets omständigheter, vilka blir avgörande för ersättningsfrågan. 

Argumentationsmetoden har utsatts för hård kritik i litteraturen där invändningen att HD 

har tillämpat en skönsmässig bedömning med ”metoder liknande dem vid 

adekvansbedömningen”.174 Syftet med argumentationen i de båda fallen tycks vara att 

vid avsaknad av rådighet till det skadade föremålet, kunna knyta tredje man till den 

skadade saken.  Jag har för den fortsatta framställningens skull valt att dela upp 

argumenten i tre grupper; skadevållarens insikt, argument som kan hänföras till tredje 

mans användning av kabeln samt argument som kan hänföras till tredje mans möjlighet 

att påverka bestämmandet av kabeln. Tanken med denna analys är att försöka utröna 

vad argumenten tar sikte på. På så sätt kan man förhoppningsvis finna hållpunkter att 

söka sig till vid framtida fall av tredjemansskada vid brott på elkabel. 

4.4.2 Skadevållarens insikt 
I NJA 1966 s 210 tog HD uttryckligen fasta på att Skogsvårdsstyrelsen kände till att 

tredje man hade konkreta och närliggande intressen knutna till kraftledningen. Denna 

omständighet bottnade i de förhandlingar som förts mellan tredje man och 

                                                
174 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 360. Jfr Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada s 187. 
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Skogsvårdsstyrelsen med anledning av tidigare brott på kraftledningen. HD tycks ha 

lagt vikt vid denna omständighet även i NJA 1988 s 62. 

Argumentet torde inte ta sikte på bedömningen av tredje mans intresse i saken, utan 

anknöt snarare till att det fanns en förutsebar och enskild skadelidande vid eventuell 

skada på kraftledningen.175 Med hänsyn till resonemangen ovan borde inte 

skadevållarens insikter ha någon bäring på kvalificeringen av tredje mans intresse i den 

skadade egendomen.176 Argumentet torde alltså snarare ta sikte på bedömningen om 

adekvat kausalitet förelåg. HD:s minoritet i NJA 1966 s 210 såg denna omständighet 

som ensamt avgörande och tillerkände tredje man skadestånd på kontraktuell grund då 

de ansåg att det under förhandlingarna mellan partnerna skett utfästelser som innebar ett 

åtagande från Skogsvårdsstyrelsens sida gentemot tredje man.177 Det är i litteraturen 

ifrågasatt vilken vikt som HD:s majoritet tillmätte denna omständighet för åläggandet 

av skadeståndsansvar på utomobligatorisk grund. I sammanhanget kan man fråga sig 

vad det hade fått för betydelse om skadevållaren inte hade känt till att tredje man var 

beroende av elkabeln i den utsträckning han var? Som ovan anfört torde förhållanden på 

skadevållarens sida vara ointressanta såtillvida den direkt skadelidande hade kunnat få 

ersättning för samma skada. Skadeföljden blir knappast mindre påräknelig för att det 

inte är ägaren som drabbats. Utan att här gå in i en adekvansbedömning kan anföras att 

det bör ligga i farans riktning att det uppstår elavbrott hos någon om man river ner en 

elledning. 

4.4.3  Tredje mans användning av kabeln 
Gemensamt för de två ovan refererade HD domarna är att den skadade elkabeln i fallen 

i huvudsak uteslutande användes för tredje mans räkning. Det var här alltså inte tal om 

en markant avskild grupp tredje män utan tredje mannen i fallen var ensam nyttjare av 

elledningen. Ett uteslutande användande kan alltså med säkerhet användas för att 

argumentera för att ersättning till tredje man ska utgå. Omvänt kan det dock konstateras 

att detta inte ensamt är ett bärande argument för att ersättning ska utgå till tredje man. I 

både 1966 och 1988 års fall var tredje man ensam brukare av elkabeln. Utgången blev 

ändå olika i de båda målen.  Att HD fäster vikt vid omständigheten har troligen att göra 

                                                
175 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 190. 
176 Jfr ovan avsnitt 3.6.2. 
177 Jfr JustR B och JustR E.S som var skiljaktiga i NJA 1966 s 210, Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 
185. 
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med att avskilja tredje man från andra potentiella skadelidande.178 Som ovan nämnts gör 

sig flodvågsargumentet särskilt starkt vid skada på elkabel. När den potentiella kretsen 

av skadelidande tredje män är liten tappar detta argument i styrka för att upprätthålla 

den nekande huvudregeln. I sammanhanget kan man dock fråga sig hur ett uteslutande 

användande av elkabeln knyter tredje mans intresse närmre kabeln? Som ovan nämnt 

ligger tredje mans ekonomiska utnyttjande intresse i princip helt i användandet av 

kabeln, alltså anledningen till att denne vill ha ersättning. Det är elen som är intressant 

för tredje man, inte kabeln. Att tredje man använder kabeln ensam eller tillsammans 

med någon annan ändrar inte detta förhållande. Ett ensamt användande förminskar 

skälen för att upprätthålla den nekande huvudregeln, men för i sig inte tredje mans 

intresse närmre den skadade egendomen vilket skulle kunna förklara varför argumentet 

inte ensamt är bärande för att tillerkänna tredje man rätt till ersättning. 

Vad gäller kriteriet, att det var av väsentlig betydelse för tredje man att elleveransen inte 

stördes, användes det endast uttryckligen i 1966 års fall. Inget tyder dock på att 

elleveransen inte skulle ha varit av liknande väsentlig betydelse i det andra fallet. Det 

framgår dock inte av HD:s resonemang huruvida uttrycket väsentligen ska tolkas.  

Skadeståndsanspråken var på betydande belopp i båda fallen och elkabeln tycks ha varit 

en central förutsättning för den verksamhet som bedrevs av respektive tredje man. 

Argumentet torde kunna ges två innebörder. För det första skulle det kunna åberopas 

som ett tröskelargument, det vill säga att tredje mans krav måste nå upp till en viss nivå 

för att beaktas. Denna tröskel kan för det andra antas ha funktionen att ytterligare 

särskilja tredje män från andra skadelidande.179 I likhet med det ovan anförda 

argumentet om uteslutande användning av kabeln kan detta argument inte heller antas 

ha någon betydelse för att visa att det ekonomiska utnyttjande intresset ska ha gått över 

till tredje man från den direkt skadelidande. 

4.4.4 Tredje mans möjlighet att påverka bestämmandet över kabeln 
Den aspekt där det går att urskilja en betydande skillnad mellan de två ovan refererade 

fallen är i vilken mån respektive tredje man kunnat utöva ett bestämmande inflytande 

över den skadade elkabeln. Möjligen är det denna skillnad, när omständigheterna annars 

varit liknande, som lett till olika utgångar i avgörandena.180  I litteraturen har ett 

bestämmande inflytande beskrivits som ett argument för att särskilja tredje mans 
                                                
178 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 196. 
179 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 196. 
180 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 62. 
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intresse gentemot andra tredje män.181 Här kan man dock fråga sig i vilken mån ett 

bestämmande inflytande särskiljer tredje mans intresse i ytterligare grad när denne är 

den enda abonnenten av kraftledningen? Visserligen kan man hävda att det 

bestämmande inflytandet ”teoretiskt” särskiljer tredje man i högre grad än ett ensamt 

användande men detta borde sakna relevans när det saknas andra potentiella tredje män.  

I 1966 års fall tillhörde tredje man och ägaren av elkabeln samma koncern. Visserligen 

är bolag inom samma koncern skilda rättssubjekt, men koncernförhållandet kan sägas 

innebära att bolagen ligger inom samma ekonomiska intressesfär.182 För ägaren av 

bolagen borde det alltså ha spelat mindre roll vilket av bolagen som led den utlösande 

sakskadan. Någon direkt identifikation mellan tredje man och den direkt skadelidande 

kan dock inte ha förelegat då förmögenhetsskadan inte var den samma för de olika 

rättssubjekten.183 Däremot innebar koncerntillhörigheten en möjlighet för tredje man att 

kunna påverka användningen av elkabeln, det vill säga äga ett bestämmande inflytande. 

Om tredje man äger ett bestämmande inflytande över kabeln kan detta antas förändra 

dennes ekonomiska intresse i kabeln. Annorlunda formulerat kan man uttrycka det som 

att tredje man har ett annat intresse i den skadade elkabeln utöver enbart abonnemanget 

av elkraft. På så sätt kan tredje mans ekonomiska utnyttjande intresse kvalificeras i mer 

självständig riktning gentemot den direkt skadelidande. Det tycks alltså vara möjligt att 

relevansen för omständigheten att tredje man ägde ett bestämmande inflytande över 

kabeln snarare ligger i att skapa självständighet gentemot den direkt skadelidande. På så 

sätt kan det hävdas att tredje man har tagit över ytterligare en ”del” av det ekonomiska 

utnyttjande av kabeln och därför i högre grad skulle vara berättigad till ersättning. 

Det framstår dock som oklart om det för ersättning för tredjemansskada kan krävas att 

sådan närhet till äganderätt föreligger som var fallet genom koncernförhållandet i 1966 

års fall.184 I doktrinen har det föreslagits att en ingreppsmöjlighet i den skadade 

elkabelns handhavande bör vara ett rimligare krav för att kvalificera tredje mans 

intresse.185 För det andra kan det tänkas att tredje mans involvering i den direkt 

skadelidandes verksamhet minskar möjligheten till att ordna eget skydd på kontraktuell 

                                                
181 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 196. 
182 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 197. 
183 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 359 f. Jfr Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada s 191 f. 
184 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 191. Jfr Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 197. 
185 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 197. Jfr Ljungman, några vattenrättsliga 
ersättningsfrågor i allmänt civilrättslig belysning s 290. 
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väg. Båda dessa anledningar knyter an till de ovan anförda rättspolitiska argumenten för 

att neka tredje man ersättning och kan därför antas tillmätas relevans. Än dock viktigare 

bör det vara att en ingreppsmöjlighet med stor styrka talar för att tredje man har tagit del 

av det ekonomiska utnyttjande intresset av elledningen. 

4.5 NJA 1972 s 598 (Hönsfallet) 

4.5.1 Omständigheterna i fallet 
En udda fågel bland elavbrottskadefallen är NJA 1972 s 598. I Målet behandlades 

elkabelskada under liknande omständigheter som i 1966 och 1988 års fall men 

argumentationen fick en helt annan karaktär. HD tycks medvetet ha undvikit termen ”ett 

konkret närliggande intresse”. Av denna anledning behandlas fallet här separat. 

 I det aktuella målet hyrde tredje man ett torp och bedrev där ett hönseri. På fastigheten 

låg det en lokal lågspänningsledning som enbart försåg fastigheten med el. Denna 

elledning ägdes av fastighetsägaren tillika den direkt skadelidande. Elkabeln skadades 

av en utomstående genom vållande, vilket fick till följd att strömmen till fastigheten 

bröts vilket i sin tur ledde till att hälften av hönsen dog och tredje man led avbrott i sin 

rörelse. I fallet hade alltså tredje man drabbats av både egen sakskada i form av de döda 

hönsen men också en allmän förmögenhetsskada i form av inställd produktion till följd 

av de döda hönsen.186  

HD medgav tredje man ersättning för hela sitt anspråk och konstaterade att elkabeln och 

torpet hade samma ägare samt att elkabeln enbart levererade ström till detta torp och 

ett icke permanent bebott torp. Det medförde enligt HD att den förlust som drabbat 

hönsfarmaren genom ledningsskadan måste anses som en följd av honom själv åsamkad 

sakskada.  

4.5.2 Ingen tredjemansskada? 
För det första bör det anmärkas att den förmögenhetsskada tredje man hade lidit i fallet 

var en följdskada till sin egen sakskada. Följaktligen torde det i det här fallet inte ha 

varit fråga om någon "tredjemansskada" som uppstått i fallet. Som bekant är en 

tredjemansskada en allmän förmögenhetsskada till följd av annans person eller 

sakskada. Tredje mans möjligheter till ersättning borde därmed i första hand alltså ha 

                                                
186 Jfr skiljaktige JustR Persson uttalande i det senare fallet NJA 1988 s 62 och Bengtsson, Skadestånd 
utom kontraktsförhållanden 1972–1975 s 516. 
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behandlats som en adekvansfråga.187  HD behandlade dock skadorna som en enhet 

under beteckning "förlust som uppkommit vid driften av hönseriet”. Följaktligen ansåg 

HD att det i målet uppstått en tredjemansskadesituation och argumentationen som 

fördes bör därmed vara av intresse här. 

4.5.3 Vilken typfallssituation kan fallet hänföras till? 
En fråga av intresse är till vilken typfallssituation som fallet kan hänföras till. Då tredje 

man hade nyttjanderätt till torpet kan det argumenteras för att nyttjanderätten även 

innefattade den lokala lågspänningsledningen som var belägen på fastigheten och 

försörjde torpet med el. Lågspänningsledningen försörjde endast torpet och ett annat 

icke permanent bebott torp och hade därmed inget annat värde för ägaren (skadan 

skedde mitt i vintern). HovR gjorde uttryckligen bedömning att nyttjanderätten även 

innefattade lågspänningsledningen.188 Vid en sådan nyttjanderättsanalogi skulle 

skadesituationen vara att hänföra till typfall 2 med ensam rådighet. Strikt betraktat torde 

dock situationen vara att hänföra till typfall 1 om inte nyttjanderätten genom avtalet 

omfattade även lågspänningsledningen. Som ovan i avsnitt 4.2.3 torde inordnandet i 

typfallskategori ha viss betydelse för den argumentation som kan föras i fallet. Det är 

dock oklart hur HD såg på omständigheterna i målet.189 Det kan anföras att utifrån 

uttalandet att torpet och ledningen hade samma ägare och att elledningen enbart försåg 

torpet med elkraft medförde att den förlust tredje man ådragit sig genom 

elledningsskadan måste anses som en följd av honom själv åsamkad sakskada talar för 

att HD ansåg att det ekonomiska utnyttjande intresset av kabeln övergått till tredje man. 

Frågan är om inte HD:s motivering blir mera begriplig om man utgår från att HD i 

likhet med HovR ansåg att tredje mans nyttjanderätt även innefattade brukandet av 

elledningen? Ser man torpet och lågspänningsledningen som en enhet i 

nyttjanderättshavarens hand torde en ägare liknande ställning ha uppnåtts av tredje man.  

4.5.4 Analys av argumenten 
I litteraturen går meningarna i sär om hur HD:s lösning ska tolkas. Kleineman är av 

uppfattningen att HD konstruerade en sakskada och på så sätt undvek att kvalificera 

                                                
187 Avgörandet i NJA 1972 s 598 meddelades efter det att skadeståndslagen trätt i kraft men innebar en 
tillämpning av äldre rätt. Det saknas dock stöd i förarbetena till lagen att Skl 2:1 skulle innebära någon 
ändring i tredje mans ersättningsmöjligheter för sakskada till följd av elavbrott. 
188 Jfr HovR:s argumentation i NJA 1972 s 598. 
189 Den rådande uppfattningen i doktrinen tycks vara att skadan berörde avtalsuppfyllelsen. Jfr Andersson, 
Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 198 f och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 189 f. 
Zackariasson, tolkar domen däremot som att tredje man hade nyttjanderätt till ledningen och att skadan 
därmed berörde avtalsföremålet se Zackariasson, Direktkrav s 273. 
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skadan som en tredjemansskada.190 Andersson menar att tredje man i fallet fick 

"tillgodoräkna" sig den sakskada som drabbat ägaren av elkabeln.191  

Radetzki menar på att de kriterier som uppställts i NJA 1966 s 210 borde varit uppfyllda 

även i detta fall, även om möjligheten till att utöva bestämmande inflytande över 

ledningen sannolikt inte varit lika omfattande.192 I sammanhanget kan man dock fråga 

sig på vilket sätt tredje man kunde utöva bestämmande inflytande över elledningen om 

han inte hade nyttjanderätt till denna? 

De verkliga skälen för HD:s resonemang lär vi aldrig få reda på, vilket i sammanhanget 

kanske inte gör så mycket då de inte skulle ha inneburit någon slutlig lösning på 

tredjemansproblematiken. Däremot utgör det en illustration på att flera 

argumentationsvägar är möjliga för att tillerkänna tredjeman rätt till ersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
190 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 189 f. 
191 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 199 f. 
192 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 62. 
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5 Tredjemansskada vid nyttjanderätt 
5.1 Inledning 
Olika typer av nyttjanderätter kan inordnas i kategorin där tredje mans intresse i den 

skadade saken beror på ett avtalsförhållande med den direkt skadelidande där 

skadegörelsen berör själva avtalsföremålet.193 Det spelar ingen roll i sammanhanget om 

avtalet kallas för hyra, leasing, arrende eller något annat. Det avgörande är istället den 

konkreta situationens särart.194 I många skadesituationer är det naturligt att 

nyttjanderättshavaren har lika stort intresse som ägaren av att få ersättning. Valet mellan 

att hyra och äga kan i flertalet situationer framstå som en lämplighetsfråga för hur 

finansieringen ska redovisas, vilket inte borde missgynna nyttjanderättshavaren i 

skadeståndshänseende.195  

Skadestånd som avser värdeersättning enligt SkL 5:7 p 1 kan tillfalla tredje man som 

innehar nyttjanderätt till egendomen.196 Detta har i litteraturen beskrivits som 

okontroversiellt då värdet av skadad egendom inte påverkas av vem som äger rätten att 

erhålla skadestånd.197 Tredje mans rätt till skadestånd i dessa fall påverkar alltså inte 

skadevållarens totala ersättningsskyldighet. Om tredje man enligt kontraktet har att stå 

för reparations- och underhållskostnader torde det vara rimligt att han av skadevållaren 

kan ta del av ersättningen i detta hänseende.198 

När det gäller andra kostnader till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i 

näringsverksamhet vilka hänför sig till SkL 5:7 p 2 och p 3 är nyttjanderättshavares rätt 

till ersättning mera ifrågasatt. Detta då den skadelidandes individuella förhållanden 

påverkar förekomsten av sådan ersättning och därmed skadevållarens totala 

ersättningsskyldighet om sådan ersättning medges.199 I dessa sammanhang kan man 

dock fråga sig om, i fall där tredje man kan sägas övertagit den direkt skadelidandes 

                                                
193 Jfr Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 135 f. De andra fallen av tredjemansskador som 
kan inordnas inom denna kategori är skada under pågående överlåtelsetransaktioner och arbetsavtal. 
194 Prop. 1972:5 s 581. 
195 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 140. 
196 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 56. I dessa sammanhang brukar en analogi till FAL 
9:1 åberopas. Enligt denna regel ska om inget annat avtalats försäkring av egendoms värde gälla även till 
förmån för nyttjanderättshavare. Jfr 54 § gamla FAL. 
197 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 137. Se även Radetzki, Skadeståndsberäkning av 
sakskada s 56 och Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 345. 
198 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 138. 
199 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s 56. 
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ekonomiska intressen i saken, denne inte borde vara berättigad till ersättning i samma 

utsträckning som den direkt skadelidande? 

I detta kapitel ska NJA 2009 s 16 och NJA 2004 s 609 analyseras. Först följer en 

genomgång om den typfallssituation som fallen kan inordnas i. 

5.2 Skadegörelsen berör avtalsuppfyllelsen (Typfall 2) 
 

Exempel:  

                                                   Avtal 

 

                Följdskada                                                     Sakskada 

                    

(Brukare)                                                                                         (Ägare) 

                                                                Skada 

 

 

5.2.1 Allmänt 
Nyttjanderättsfallen som behandlas i denna uppsats kan indelas i typfallet då skadan 

berör avtalsföremålet.200 Detta typfall av tredjemansskada uppstår då skadevållaren 

orsakar skada på själva avtalsföremålet i avtalet mellan tredje man och den direkt 

skadelidande. Den direkt skadelidande drabbas av sakskada då han är ägare av 

avtalsföremålet. Tredje mans följdskada uppstår då han är brukare av avtalsföremålet. I 

dessa fall hade tredje man nyttjanderätt till den skadade egendomen och då tredje man 

inte kunde bruka avtalsföremålet på avsett sätt ger det upphov till följdskador.  

Nyttjanderättsfallen kan vidare indelas i två underkategorier: Nyttjanderätt till fast 

egendom och nyttjanderätt till lös egendom. Möjligheten för tredje man att få ersättning 

torde generellt vara mindre när det är fråga om nyttjanderätt till lös egendom.201 Detta 

                                                
200 NJA 2009 s 16 och NJA 2004 s 609. 
201 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 348 f. 
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följer av att tredje man ifråga om nyttjanderätt till fast egendom typiskt sätt torde ha 

inträtt i ägarens position.202 Vidare så kan nyttjanderättsfallen enligt Anderssons synsätt 

delas in i ytterligare kategorier beroende av vilken rådighet tredjeman har till 

egendomen i fråga. I de fall där tredjeman har ensam rådighet över saken torde dennes 

närhet till en äganderätt i allmänhet vara större än i de fall där tredje man utövar 

rådighet tillsammans med ägaren tillika den direkt skadelidande.203 Nedan följer en 

redogörelse över hur det har föreslagits att tredje mans intresse kan kvalificeras i 

doktrinen. Därefter ska de omständigheter av särskilt intresse vid tredjemansskada vid 

nyttjanderätt att presenteras. 

5.2.2 Kvalificeringen av tredje mans intresse 
Vid nyttjanderätt torde tredje man vara självklar bärare av det ekonomiska utnyttjande 

intresset till det skadade föremålet. 204  Avgörande för bedömningen om tredje man ska 

beviljas sådan ersättning blir i likhet med typfall 1 hur självständigt hans intresse är 

gentemot ägaren av saken och andra tredjemän. Argumentationen skiljer sig dock här 

något gentemot typfall 1 då tredje man har en rådighet till den skadade egendomen. I 

litteraturen har som regel anförts att desto likare tredje mans ställning är en äganderätt 

desto större möjlighet har han att få skadestånd.205 För att kvalificera tredje mans 

intresse har föreslagits ett rådighetskriterium. Kriteriet kan formuleras som att 

nyttjanderättshavaren ska ha en i något avseende rättsligt skyddad rådighet, 

företrädesvis en ensamrätt över saken. Att innehavet är stadigvarande anses med 

särskild styrka tala för att rätt till ersättning föreligger. Vad gäller tidsaspekten för hur 

länge innehavet behöver fortgå för att kunna anses som stadigvarande bör variera 

beroende av vad det är för typ av objekt. Klart är dock att rådigheten inte behöver vara 

permanent då man i så fall hade kunnat tala om en äganderättsövergång. Kravet kan 

dock ställas att tredje mans rådighet till saken inte ska vara beroende av ägarens 

godtycke i varje enskilt fall.206  

5.2.3 Förhållanden av särskilt intresse 
Generellt bör inte samma risker för att tillerkänna tredje man rätt till skadestånd 

föreligga vid nyttjanderättsfallen som i elavbrottsfallen. Kretsen av eventuella tredje 
                                                
202 Andersson, Tredjemansskador - Belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 11. 
203 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada s 348 och Andersson, Trepartsrelationer i 
skadeståndsrätten s 139 ff. 
204 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 138. 
205 Saxen, Skadeståndsrätt s 69 och Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 138. 
206 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 140 och Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- 
och personskada s 348 f. 
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män kan antas vara lägre vid de flesta fall av nyttjanderätt. Det kan dock tänkas att 

exempelvis en bil har flera brukare och flodvågssynpunkter kan därför göra sig 

påminda. Detta torde utgöra ett tydligt exempel på att alla argument för att neka tredje 

man ersättning inte passar in på alla tredjemanssituationer.207 Möjligen kan detta vara en 

anledning till att attityden gentemot att ge tredje man rätt till ersättning vid 

nyttjanderättsfallen tyck vara mera positiv. 

5.3 NJA 2009 s 16 (Bostadsrättsinnehavaren)  

5.3.1 Omständigheterna i fallet  
I fallet hade en bostadsrättsförening gett en hantverkare i uppdrag att utföra reparationer 

på föreningens byggnad. I samband med reparationerna uppstod det vattenskador i en av 

lägenheterna. Frågan i målet var om hantverkaren var ersättningsskyldig för de 

kostnader som bostadsrättsinnehavaren haft för ersättningsboende under tiden som 

lägenheten återställdes. I sammanhanget kan nämnas att en bostadsrättshavare är 

medlem och delägare i en förening som äger lägenheten i enlighet med BRL 1:3. Till 

följd av sitt medlemskap ger föreningen honom rätt att bo (bostadsrätt) i föreningens 

lägenhet. Lägenheten ägs fortfarande av bostadsrättsföreningen som är en juridisk 

person. Därför uppstår det en tredjemansskada vid förhållanden som i detta fall. 

Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att reparera en lägenhet i föreningen vid 

vattenskada men ersättning för hinder eller men i nyttjanderätten till 

bostadsrättsinnehavaren utgår bara om bostadsrättsföreningen varit vållande till 

skadan.208  

HD uttalade i målet att likheten mellan ett visst slag av nyttjanderätt och en äganderätt 

brukar ges stor betydelse vid bedömningen om tredjeman som nyttjanderättshavare kan 

rikta ersättningsanspråk för följdskador mot skadevållaren. Som förutsättning brukar 

anges att nyttjanderättshavaren ska ha en i något avseende rättsligt skyddad rådighet, 

företrädesvis en ensamrätt över den skadade saken. Att innehavet är mer stadigvarande 

anses tala med särskild styrka för att rätt till ersättning vid följdskada föreligger. Vidare 

anförde HD att dessa kriterier inte är att uppfatta som nödvändiga eller uttömmande 

krav för att ersättning till tredje man ska kunna utgå, utan måste nyanseras och värderas 

som ett led i en helhetsbedömning. Vad gäller kravet på att inhavet bör vara mera 

stadigvarande ansåg HD att det finns skäl att nyansera detta kriterium, då det är mindre 
                                                
207 Jfr Andersson, Tredjemansskador - Belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 9. 
208 Andersson, Tredjemansskador - Belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 2. 
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väl anpassat för en del former av nyttjanderätt eller finansiering av köp som utvecklats i 

det praktiska rättslivet. HD ansåg dock att man inte generellt bör efterge kravet på ett på 

ett mera stadigvarande brukande, det skulle medföra att nyttjanderättshavaren i en del 

fall kunde sägas ha tagit över ägarens intressen bara i mycket begränsad omfattning. 

Detta skulle därmed minska bärkraften hos ett av de grundläggande argumenten för att 

tillerkänna tredje man ersättning. Därmed finns det skäl att se till de skilda intressen 

som gör sig gällande vid olika former av nyttjanderätt när det skall bedömas om och 

under vilka förutsättningar tredjemansskador ska ersättas. 

Vid bedömningen om en bostadsrättsinnehavares rätt till ersättning för tredjemansskada 

anförde HD att varaktigheten av upplåtelsen inte får någon avgörande betydelse när det 

rör sig om en bostadsrätt. Detta då en bostadsrätt är en nyttjanderätt på obegränsad tid. 

Vidare anförde HD att en bostadsrättsinnehavare i många avseenden intar en 

ägarliknande ställning med avseende på lägenheten samt att en bostadsrätt som 

förmögenhetstillgång är nära besläktad med äganderätten till en fastighet. HD tillade 

att de lagregler som bostadsrättsinnehavaren under vissa förutsättningar kan stödja sig 

på för att kräva ersättning från bostadsrättsföreningen, inte har den innebörden att 

bostadsrättsinnehavaren skulle vara förhindrad att på utomobligatorisk väg kräva 

skadevållaren på ersättning. Slutligen anförde HD att det är av betydelse att det inte 

tillskapas en ordning som i avsevärd mån komplicerar ersättningssystemet eller 

försämrar möjligheterna till försäkringsskydd. Då HD inte ansåg att det fanns någon 

sådan risk tillerkändes tredje man skadestånd. 

5.3.2 Analys av argumenten 
Inledningsvis kan det konstateras att HD i 2009 års fall tog fasta på, vilket också anförts 

i doktrinen, likheten mellan nyttjanderätten i fråga och en äganderätt. Kriterierna för att 

kvalificera tredje mans närhet till en äganderätt upprepades och domen torde kunna 

innebära ett erkännande av dessa som utgångspunkter för ersättningsbedömningen av 

tredjemansskada vid nyttjanderättsfall. HD påpekade dock att dessa kriterier vare sig 

behöver tolkas som nödvändiga eller uttömmande 

Det avgörande argumentet för att tillerkänna tredje man ersättning i detta fall tycks 

alltså ha varit dennes ägarliknande ställning som bostadsrättshavare. I sammanhanget 

kan det tilläggas att en bostadsrätt är närbesläktad med en äganderätt till fastigheten.209 

                                                
209 Prop. 1990/91:92 s 99. 
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Nyttjanderätten upplåts på obegränsad tid enligt BRL 1:4 och bostadsrättsinnehavaren 

kan endast fråntas denna rätt i sällsynta fall då nyttjanderätten är förverkad enligt BRL 

7:18. Bostadsrättsinnehavaren har som medlem i föreningen ett inflytande över husets 

handhavande. Dessutom representerar bostadsrätten för honom ett förmögenhetsvärde 

då han erlagt en insats i samband med upplåtelsen.210 Följaktligen tycks HD ansett att 

det redan i tredje mans ställning som bostadsrättsinnehavare fanns en klar likhet till 

äganderätt. Detta torde förklara varför omständigheter som rådighet, ensamrätt och 

stadigvarande inte undersöktes för sig. I detta sammanhang förtydligade HD genom 

skrivningen att varaktigheten (stadigvarande kriteriet) inte får någon avgörande 

betydelse vid nyttjanderätter som upplåts på obestämd tid.  

De övriga argumenten som anfördes var av karaktären att det i övrigt inte fanns något 

hinder eller komplicerande omständighet som föranledde att tredje man skulle nekas 

ersättning. Därmed uppstår frågan vad som kan tänkas utgöra ett sådant hinder eller 

komplicera ersättningssystemet med att tillerkänna en bostadsrättsinnehavare rätt till 

tredjemansskadeersättning vid skada på bostadsrätten? Möjligen tar detta argument sikte 

på de rättspolitiskas argument som åberopats för att neka tredje man rätt till ersättning.  

5.4 NJA 2004 s 609 (Bilutlåningen) 

5.4.1 Omständigheterna i fallet 
I fallet yrkade tredje man trafikskadeersättning för kostnader och förlorad inkomst till 

följd av en trafikolycka. I trafikolyckan hade en bil som ägdes av tredje mans son 

drabbats av sakskada. I sammanhanget kan det påpekas att trots fallet rörde 

trafikskadeersättning, tillämpas enligt TSL 9 § bestämmelserna i SkL 5:7 för 

beräknandet av ersättning vid sakskada. Därför bör fallet gå att jämföra med övriga 

ovan nämnda fall.211  

Till stöd för sin talan åberopade tredje man att han disponerade bilen och var antecknad 

som huvudsaklig brukare av fordonet i ett försäkringsbrev. Till saken hörde att sonen 

saknade körkort och inte använde bilen. Tredje man stod dessutom för alla utgifter för 

bilens användning. HD yttrade att förhållandet att tredje man rent faktiskt i avsevärd 

omfattning nyttjade bilen och även svarat för kostnader avseende denna, inte var 

tillräckligt för att tillerkänna tredje man en självständig rätt gentemot försäkringsbolaget 

                                                
210 Bengtsson, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 266. 
211  Jfr prop. 1975/76:15 s 113. 
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att få ersättning för sina kostnader och inkomstförlust med anledning av sakskadan. HD 

ansåg att tredje man inte visat att hans överenskommelse med bilägaren gav honom en 

nyttjanderätt med sådant innehåll som motiverade att han skulle ha rätt till 

tredjemansersättning. 

5.4.2 Analys av argumenten 
Av de omständigheter som tredjeman åberopat till stöd för sin talan torde de med mest 

tyngd vara att han i väsentlig omfattning nyttjade bilen och stod för kostnaderna 

hänförliga till brukandet av bilen. Dessa argument kan antas försöka visa på att han till 

viss del har tagit över ägarens ekonomiska intressen i bilen. Som ovan nämnt gäller det 

dock att argumentera för att tredjemans intresse i egendomen är tillräckligt kvalificerat 

för att ersättning ska medges. HD:s motivering till domslutet ger dock inte mer ledning 

än att domstolen inte ansåg att dessa omständigheter räckte. Följaktligen krävs det något 

mer än ett faktiskt brukande och att man står för kostnaderna för att ersättning ska 

kunna utgå.212 

Frågan uppstår därmed varför dessa omständigheter inte räcker, och vad är en 

nyttjanderätt med sådant innehålla som krävs? Viss ledning kan fås till den förstnämnda 

frågan om man läser motiveringen i domen mot bakgrund av de ovan anförda kriterierna 

för kvalificeringen av tredje mans självständighet gentemot ägaren och andra tredje 

män. Ett faktiskt brukande av egendomen torde innebära en viss typ av rådighet, men 

knappast något rättsligt skydd eller ensamrätt. Att tredje man faktiskt brukat bilen ger 

denne ingen rätt att kunna tilltvinga sig ett brukande av bilen utan ägarens godtycke. 

Med andra ord visar omständigheterna inte att tredje man på något sätt undanträngde 

ägarens intresse och på så sätt kunde anses vara i dennes ställe. 

Domen ger heller inget klart besked i frågan om vad som krävs för att kunna kvalificera 

tredje mans intresse under liknande omständigheter så att ersättning ska kunna utgå. 

Med skrivningen inte visat kan viss ledning ges till att det delvis handlar om en 

bevisfråga.213 Det som ska visas är ju som ovan nämnt att man undantränger ägarens 

intresse till egendomen. I litteraturen har det föreslagits att det kan antas vara till tredje 

mans fördel om han genom avtalsinnehållet positivt sätts i en exklusiv 

rådighetsställning. En förutsättning borde vara att tredje man kunnat visa upp ett avtal 

med klara och otvetydiga avtalsvillkor. Särskilt inom familjeförhållanden torde det vid 
                                                
212 Andersson, Tredjemansersättning - Entydig princip eller konkretiserande intressekvalificering s 3. 
213 Andersson, Tredjemansersättning - Entydig princip eller konkretiserande intressekvalificering s 3. 
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partiellt brukande annars vara svårt att styrka sådan självständighet gentemot ägaren 

som krävs för att ersättning ska kunna utgå.214 

5.5 Jämförelse 

5.5.1 Allmänt 
Fallen ovan är de två svenska HD fall där domstolen har behandlat tredjemansskada när 

avtalet mellan tredje man och den direkt skadelidande rör en nyttjanderätt. Till att börja 

med kan det konstateras att de grundläggande förutsättningarna i fallen varit olika. Vi 

har att göra med två olika typfall av tredjemansskada. 2009 års fall rörde nyttjanderätt 

till fast egendom där rådigheten över den skadade är delad med den direkt skadelidande. 

Bostadsrätten får anses vara en del av huset och medförde delade rådighet över detta. I 

2004 års fall rörde nyttjanderätt till lös egendom där rådigheten var delad med den 

direkt skadelidande.  Båda fallen kan inordnas i typfall 2 kategorin eftersom 

skadegörelsen berörde avtalsföremålet. Fallen blir dock inte jämförbara på samma sätt 

som de ovan anförda elkabelfallen där omständigheterna var mer likartade. Särskilt NJA 

2004 s 609 är svårt att dra några slutsatser utifrån då HD inte gav någon ledning för vad 

som faktiskt hade krävts för att tillerkänna tredje man ersättning. En jämförelse kan 

dock göras för att vissa på vad skillnader mellan olika nyttjanderätter kan ha för 

betydelse när det gäller att kvalificera tredje mans intresse gentemot den direkt 

skadelidande. 

5.5.2 Skillnader i avgörande omständigheter 
Fallen illustrerar tydligt att det vid ensam rådighet över föremålet borde vara enklare att 

styrka sådan självständighet gentemot den direkt skadelidande och andra tredje män 

som krävs för att kvalificera tredje mans intresse av ersättning. Tredje man befinner sig 

alltså vid ensam rådighet närmre en äganderätt i och med att det ekonomiska 

utnyttjandeintresset i högre grad kan sägas ha gått över till denne. 

Fallen kan även sägas illustrera hur en mera ägandeliknande ställning lättare kan styrkas 

till fast egendom. Som ovan anfört är nyttjanderätt till fast egendom mera stadigvarande 

och inbringar exklusiv rådighet till sin karaktär. Hyr man en bostad av någon lär i 

många fall avse en stadigvarande period och av naturliga skäll lär nyttjanderättshavaren 

vilja tillskansa sig till en exklusiv rådighet. Här gäller det dock att inte vid bedömningen 

låsa sig till egendomstypen i allt för hög utsträckning. Det viktiga bör vara hur avtalet är 

                                                
214 Andersson, Tredjemansersättning - Entydig princip eller konkretiserande intressekvalificering s 3. 
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utformat mellan tredje man och den direkt skadelidande. Som exempel på nyttjanderätt 

till lös egendom som är ägarliknande till sin karaktär kan anföras billeasing. Vid sådan 

leasing torde det också normalt finnas ett konkret skriftligt avtal mellan ägaren och 

tredje man vilket kan antas vara till gagn i bevishänseende. Här kan en tydlig parallell 

dras till NJA 2004 s 609 där det uppstod uppenbara svårigheter för tredje man att kunna 

styrka sin självständiga ställning gentemot ägaren av egendomen.  

5.5.3 Andrahandsuthyrning? 
En situation som kan sägas ligga mellan de nu två anförda fallen är 

andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Låt oss anta att samma skada som i NJA 2009 s 16 

har uppstått med den modifikationen att tredje man hyr bostadsrätten i andra hand. 

Skulle tredje man vara berättigad ersättning i ett sådant fall? Kleineman lyfter frågan 

och menar att det är fråga om samma rättighetskaraktär i båda fallen oaktat 

andrahandshyresgästens svagare rättsställning. Den ägarlikande ställning som en 

bostadsrättsinnehavare besitter som blev avgörande i 2009 års fall blir dock svår att 

hävda för andrahandshyresgästen.215 Troligen skulle det bli svårt att kvalificera tredje 

mans intresse i bostadsrätten med hjälp av de föreslagna rådighets- och stadigvarande 

kriterierna. En exklusiv rådighet bör vara förhanden (förutsatt det inte rör sig om 

rumsuthyrning i en del av en bostadsrätt) men stadigvarande kriteriet blir svårare att 

styrka. Eller finns det skäl att även här nyansera stadigvarandekravet vid vissa former av 

nyttjanderätt? 

5.5.4 Kontraktet utgör hinder för utomobligatorisk ersättning? 
I NJA 2009 s 16 lyftes frågan om bostadsrättsinnehavaren skulle vara förhindrad att 

rikta utomobligatoriskt skadeståndskrav gentemot skadevållaren på grund av sitt 

avtalsförhållande med bostadsrättsföreningen. Med andra ord ett argument med 

anknytning till det rättspolitiska motivet för nekad ersättning till tredje man med 

anknytning till att man får hålla sig till sin kontraktspart. HD uttalade i målet att även 

om bostadsrättshavaren under vissa förutsättningar kan vända sig mot föreningen för att 

få sin skada ersatt, bör lagreglerna inte ges den innebörden att bostadsrättsinnehavaren 

därigenom ska vara förhindrad att på utomobligatorisk grund begära ersättning från den 

som på föreningens uppdrag har utfört arbeten på byggnaden och då vållat skada på 

lägenheten. Uttalandet får en tydligare förklaring om man ser det i ljuset från den praxis 

                                                
215 Kleineman, Ersättningsgilla tredjemansskador – än en gång s 315. 



 

 55 

som råder på området för kopplade entreprenad avtal.216 Ett kopplat avtalsförhållande 

eller kontraktskedja innebär att det föreligger ett avtalsförhållande mellan det främre 

ledet (den skadelidande och ägaren av saken) och det bakre ledet (ägaren av saken och 

skadevållaren).217 För det fall det föreligger en ansvarsbegränsning eller annat hinder 

mellan det främre ledet kan det tänkas att den skadelidande vill kräva ersättning från 

den som vållade skadan i det bakre ledet. Huvudregeln inom svensk obligationsrätt är 

dock att part i en sådan kontraktskedja saknar rätt att rikta kontraktuellt krav mot annan 

än sin motpart.218 Det följer av att parterna anses införstådda med kravvägarna enligt ett 

standardavtal och därmed accepterat ansvarsbegränsningen.219 Undantag har ansetts 

gälla om part i det bakre ledet har åsidosatt en särskild säkerhetsförpliktelse med 

beställaren som skyddsobjekt eller har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller 

uppsåt. Regeln har bekräftats i NJA 2007 s 758 och senast NJA 2014 s 760. Vid 

avtalsförhållandet mellan en bostadrättshavare och bostadsrättsföreningen kan det inte 

anses att det föreligger en sådan uttrycklig överenskommelse. Dessutom är inte 

avtalsförhållandet kopplat.220 

5.6 Liknande omständigheter – annat typfall 

5.6.1 Inledning 
I det här avsnittet ska det undersökas vad som händer eller vad som borde hända med 

argumentationen i andra typfallssituationer utifrån liknande förutsättningar som i fallen 

ovan. Det kan tyckas vara småsaker i sammanhanget om tredje man har nyttjanderätt 

eller inte till elkabeln, eller om skadan som gör att tredje man måste ordna med 

ersättningsboende har drabbat en del av huset som ingår i dennes bostadsrätt eller inte. 

Skadan blir densamma för tredje man men typfallssituationerna blir olika, liksom 

argumentationen.  

5.6.2 Skada på del av fastigheten som inte tillhör bostadsrätten 
Minoriteten I NJA 2009 s 16 väckte frågan om hur situationen bör behandlats om 

skadan hade drabbat exempelvis en värmepanna i källaren i huset istället för lägenheten 

som utgjorde föremålet före tredje mans bostadsrätt. Vid sådan skada skulle tredje man 

kunna ådra sig liknande följdskada som om skadan drabbat lägenheten. Om skadan 

                                                
216 Jfr Minoritetens skiljaktiga mening i NJA 2009 s 16. 
217Jfr Zackariasson, Direktkrav, s 196 f. 
218 Zackariasson, Direktkrav s 121. 
219 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 399. 
220 Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 124. 
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exempelvis uppstått mitt i vintern skulle lägenheten likväl kunnat bli obeboelig och 

tredje man skulle ådra sig följdskada i form av kostnader för ersättningsboende. Som 

ovan anförts skulle dock skillnaden bli att skadan drabbat del av huset som inte ingår i 

tredje mans nyttjanderätt. Vid sådant fall skulle typfallssituationen ändras från typfall 1 

till ett typfall 2 eftersom skadan drabbat ett redskap för avtalsuppfyllelsen istället för 

avtalsföremålet. Frågan uppstår därmed vilka konsekvenser detta får för tredje mans 

möjligheter till rätt till ersättning. Argumentationen blir som sagt en annan beroende på 

typfall. Det avgörande argumentet i NJA 2009 s 16 var ju bostadsrättsinnehavarens 

ägarliknande ställning. Frågan är dock om detta tar sikte på lägenheten eller fastigheten? 

Som uppmärksammats av Andersson kan majoritetens i NJA 2009 s 16 språkbruk tolkas 

omfatta skador som har drabbat alla delar av fastigheten.221 Minoriteten tycks dock vilja 

göra åtskillnad på om skadan kan hänföra sig till den del av fastigheten som omfattas av 

nyttjanderätten eller inte.222 Med ett sådant synsätt blir det oklart hur situationen ska 

bedömas vid skada som endast drabbat värmepannan. Utifrån inordningen i typfall 

skulle argumentationen som HD använde sig av i NJA 1966 s 210 och NJA 1988 s 62 

kunna tillgripas. Därvid kan det anföras att bostadsrättsinnehavaren kan till viss del 

sägas utöva ett bestämmande inflytande över värmepannan som medlem i 

bostadsrättsföreningen. Att värmepannan är av väsentlig betydelse för honom bör 

dessutom vara uppfyllt. Svårare blir dock att hävda att värmepannan uteslutande 

används för dennes räkning. I de flesta fall lär denna betjäna ett antal andra tredje män. 

En skillnad gentemot elkabelfallen blir att kretsen tredje män blir större. Kretsen 

potentiella tredje män är dock tydligt avgränsad till berörda bostadsrättsinnehavare i  

föreningen. Då vi inte vet vilken vikt som ska läggas vid de olika argumenten blir det 

svårt att dra någon slutsats om hur en sådan bedömning kommer att landa. Man kan 

dock i sammanhanget fråga sig om det är rimligt att tredje man bör hållas rättslös för att 

skadan inte drabbade just dennes lägenhet? 

 

 

 
                                                
221 Andersson, Tredjemansskador – Belysning av motiven för huvudregeln och undantagen s 4. 
222 Jfr JustR Lindeskog i NJA 2009 s 16 som menar på att vid skada som drabbat både del av fastigheten 
som kan hänföra sig till nyttjanderätten och annan del av fastigheten krävs att skadan som drabbat delen 
som kan hänföras till nyttjanderätten ska vara av icke endast mindre betydelse för att förhållandet ska 
vara oproblematiskt. 
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6  Avslutande synpunkter och slutsatser 
Den ovan anförda analysen av argumenten som framförts i praxis visar på styrkan i 

metoden att särskilja tredjemansskadesituationer från varandra. De omständigheter som 

karaktäriserar de olika typfallen, men också de fallspecifika skillnaderna är i så hög grad 

olika varandra att någon enhetlig regel eller lösning på tredjemansproblematiken är 

omöjlig att ställa upp. Genom att dela in fallen i typfallskategorier, beakta de 

karaktäriserande omständigheter för respektive avtalsförhållande som givit upphov till 

tredjemansskadesituationen och ställa dessa i relation till de motiv som åberopats för att 

upprätthålla den nekande huvudregeln, skapas dock ett verktyg för att ta sig an 

problematiken. Med detta verktyg kan man urskilja teoretiska riktlinjer och hållpunkter 

och därigenom precisera frågeställningarna för att på sikt möjliggöra en framtida 

utveckling.  

Vilka riktlinjer och hållpunkter kan vi ta med oss från den ovanstående 

argumentationsanalysen? 

För elavbrottsskadorna bör gälla att det är av stor vikt att särskilja tredje man från andra 

potentiella tredje män. Av de undersökta fallen är det på detta område som argument av 

flodvågstyp gör sig som starkas. Som argumentationsanalysen visat gäller dock 

fortfarande att även skapa ett särskiljande gentemot den direkt skadelidande. Den 

avgörande skillnaden mellan NJA 1966 s 210 och NJA 1988 kan på god grund antas 

vara tredje mans möjligheter att utöva ett bestämmande inflytande över egendomen. 

Vad detta kriterium ska ges för konkret innebörd är svårt att sia om, men rimligen 

fodras ett intresse i elkabeln som skapar självständighet gentemot den direkt 

skadelidande. NJA 1972 s 598 kan tolkas som stöd för detta även om fallet visar att 

andra argumentationsvägar är möjliga. 

Vid de fall där tredjemans intresse baseras på en nyttjanderätt bör gälla att närheten till 

en äganderätt till den skadade egendomen är nyckeln. Som ovan visat kan detta komma 

redan ur ställningen som nyttjanderättshavare av visst slag exempelvis 

bostadsrättsinnehavare. Vid andra fall bör rådighets och stadigvarandekriterierna kunna 

tillämpas. Som framgått av NJA 2004 s 609 kan uppenbara svårigheter att styrka sin 

ställning nyttjanderättshavare uppstå vid fall av delad rådighet särskilt inom 

familjeförhållanden. För dessa fall bör det vara viktigt att genom avtalsinnehållet skapa 

sig en otvivelaktig rådighetsställning. 
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