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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar förutsättningarna för näringsidkares ansvar för fel och för skador som 

beror på fel i utförd tjänst. Det huvudsakliga föremålet för analysen är dock mera specifikt 

sådana tjänster som innebär uppförande av bostadshus för konsumenters räkning utifrån de 

nyligen meddelade domarna rörande hus som byggts med enstegstätade putsfasader, 

Myresjöhusdomarna. Uppsatsen rör således både skadeståndsrätten som den allmänna 

civilrätten och entreprenadrätten. Efter det inledande kapitlet sammanfattas skadeståndsrättens 

grunder. Därefter redogörs för principerna för hur bedömningen om vad som utgör ett vårdslöst 

handlande går till. Vid denna bedömning tas hänsyn till olika omständigheter som utgör 

grunden till den aktsamhetsnorm som det aktuella handlandet ska ställas emot. När uttryckliga 

handlingsregler saknas i författningar eller annorstädes måste domstolen falla tillbaka på den 

så kallade fria culpabedömningen. Denna metod innebär en kartläggning av fyra relevanta 

komponenter: risken för skada, den potentiella skadans storlek, handlingsalternativen och 

skadevållarens insiktsmöjligheter. Därefter görs en värdering som mynnar ut i ett svar på frågan 

om handlandet varit vårdslöst eller ej. Utöver culpa finns även andra ansvarsnormer som kan 

vara relevanta i vissa sammanhang, särskilt för konsumenttjänstavtal. Ansvarsnormerna 

presumtionsansvar, garantiansvar och kontrollansvar förklaras därför också.  

   I Myresjöhusdomarna avgjorde HD en tvist rörande skador som drabbat köpare av nybyggda 

hus på grund av näringsidkarens val av fasadkonstruktion. Konstruktionen, enstegstätad 

putsfasad, ansågs vid tiden för byggandet som fackmässigt godtagbar, var typgodkänd och 

utgjorde branschpraxis. Först senare uppdagades att konstruktionen innebar stora risker för 

fuktskador. För att näringsidkaren skulle ansvara för skadorna krävdes det, enligt det mellan 

parterna gällande standardavtalet, att felet som var orsaken till skadan dels var väsentligt och 

dels att det hade orsakats av näringsidkarens vårdslösa handlande. Dessa båda frågor, om vad 

som utgör fel och under vilka förutsättningar vårdslöshet anses föreligga, behandlas genom 

uppsatsen. HD:s metod för fastställande av culpaansvar kom som en överraskning för många 

och rättsläget avseende culpaansvaret i inomobligatoriska förhållanden kan ses som mera 

osäkert än tidigare. Slutsatsen som dras av domarna är att tröskeln för vad som kan anses vara 

vårdslöst troligtvis har sänkts, åtminstone för inomobligatoriska förhållanden, genom den 

metod som HD tillämpade, varvid ansvaret huvudsakligen fastställdes avtalstolkningsvis. 

Avslutningsvis diskuteras även hur konsumentskyddsintresset och intresset av en förutsebar 

rättstillämpning gör sig gällande i domarna. 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och 

installationsentreprenader 

ABS Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader 

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

BKK Byggandets Kontraktskommitté 

BrB Brottsbalken 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

JB Jordabalken 

JT Juridisk Tidskrift 

KKL Konsumentköplag (1990:932) 

KtjL Konsumenttjänstlag (1985:716) 

KöpL Köplag (1990:931) 

MB Miljöbalken 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

SvJT Svensk Juristtidning 
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1 Inledning 
 

Det vore knappast någon överdrift att påstå att fungerande bostäder utgör en av de mest 

grundläggande förutsättningarna för människors möjligheter till värdiga liv. Bostadsbristen 

gör nybyggandet till en av vår tids stora frågor att lösa. Byggande kräver dock mycket stora 

investeringar, vilket inte minst gäller för enskilda familjer, för vilka köpet av ett hus ofta utgör 

livets största investering. Förutom att investeringarna är stora, så är de också långsiktiga och 

husen som byggs ska fungera och skänka en god och värdig livskvalitet i åtskilliga decennier. 

Att byggnaderna fungerar att bo och vistas i under lång tid är alltså av stort intresse inte bara ur 

den enskildes perspektiv, utan också för hela samhället. Tyvärr inträffar det dock ibland att hus 

drabbas av skador som visar sig ha sin grund i själva sättet på vilket huset är konstruerat. Skador 

i form av fukt kan ibland göra sig gällande långt i efterhand, vilket aktualiserar frågan om vem 

som ska bära risken för skadan. Är det husägaren själv eller kan den som byggde huset under 

vissa förutsättningar långt i efterhand göras ansvarig? Frågan om denna riskfördelning har varit 

föremål för lagstiftningsarbete flera gånger under de senaste årtiondena och frågan omfattar 

flera intressanta aspekter ur såväl skadeståndsrätten som den allmänna civilrätten. Skyldigheten 

för en näringsidkare att åtgärda fel i utfört arbete och ersätta de skador som felet kan ha orsakat 

styrs av olika ansvarsnormer som framkommer i olika typer av tillämplig lagstiftning och 

standardavtal. Den mest klassiska ansvarsnormen, som även gäller som huvudregel inom 

skadeståndsrätten, är culpa 1 ; att ansvar endast föreligger om skadan orsakats genom ett 

vårdslöst handlande. I denna uppsats ska jag gå igenom grunderna för hur bedömningen görs 

om vad som utgör fel och skada på grund av fel i utförd tjänst och för hur bedömningen av 

ansvarsfrågan går till. Detta för att kunna föra en diskussion om vilket ansvar enskilda 

näringsidkare inom byggbranschen och branschen som helhet har för sina val av byggmetoder 

utifrån de nyligen meddelade domarna om Myresjöhus.2 Denna diskussion kommer också 

innebära att olika skyddsintressen måste ställas mot varandra. 

 

1.1 Syfte och avgränsning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget avseende näringsidkares 

skadeståndsansvar för skador som beror på fel i tjänst och hur detta har påverkats av de så 

kallade Myresjöhusdomarna. Ansvaret för fel i tjänst kommer att analyseras rent allmänt, men 

det huvudsakliga föremålet för analysen är skador som uppkommer till följd av felaktigheter 

                                                
1 Orden culpa, vårdslöshet, oaktsamhet, försumlighet eller ovarsamhet kommer att användas synonymt.  
2 NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040. 
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vid tjänster som innebär arbete på, eller uppförande av, bostadshus. Här aktualiseras till en 

början två delfrågor: vad utgör ett fel och under vilka förutsättningar ansvarar näringsidkaren 

för detta?3 Syftet är därför vidare att analysera hur culpabedömningar görs i allmänhet och i 

inomobligatoriska förhållanden i synnerhet samt att utifrån detta diskutera om HD genom 

Myresjöhusdomarna på något sätt förändrat rättsläget genom sin bedömning. Diskussionen 

kommer att fokusera på de olika skyddsintressen som, visade det sig, kommer i konflikt i 

domarna och den intresseavvägning, eller riskfördelning, som görs mellan dem. Analysen och 

diskussionen kommer att fokusera på de i domarna motstående intressena, konsumentskyddet 

och näringsidkarens intresse av en förutsebar rättstillämpning. Vad dessa skyddsintressen 

innefattar kommer även att beskrivas i ett tidigt skede. Uppsatsen kommer således att behandla 

culpabedömningar ur såväl ett klassiskt skadeståndsrättsligt perspektiv som de speciella 

förutsättningarna som föreligger när bedömningen görs i ett inomobligatoriskt förhållande samt 

de allmänna förutsättningarna för näringsidkares felansvar i tjänster och entreprenader som i 

första hand rör arbete på eller uppförande av bostadshus. 

 

1.2 Metod och material 
I och med att uppsatsens syfte är att analysera gällande rätt och rättsutvecklingen har jag använt 

den traditionella rättsvetenskapliga metoden, även kallad den rättsdogmatiska metoden. Med 

detta behöver dock inte nödvändigtvis förstås att framställningen i huvudsak är deskriptiv, utan 

snarare att mitt perspektiv på rätten kan beskrivas som internt. Skadeståndsrätten och 

entreprenadrätten kommer att analyseras med tyngdpunkt på begreppen fel, skada, ansvar och 

vårdslöshet. Därtill blir även frågan om riskfördelningen mellan konsument och näringsidkare 

intressant och kommer att diskuteras utifrån deras olika intressen.  

   Mer konkret innebär den valda metoden att jag kommer att utgå från den klassiska 

rättskälleläran, där svaret på vad som utgör gällande rätt i första hand sökes i auktoritativa 

rättskällor, såsom lagstiftning, förarbeten och rättspraxis. Högst värderad av rättskällorna är 

själva lagen, följt av domstolspraxis från HD och hovrätter i den mån den är relevant, följt av 

lagens förarbeten, vilka tjänar till att erbjuda förklaringar till hur lagen ska tolkas utifrån 

lagstiftarens intentioner.4 De flesta förarbeten som används är ungefär 30 år gamla, vilket jag 

dock inte ser som något problem då jag inte kunnat hitta några domstolsavgöranden som går 

emot vad som uttalas i dem. Även viss rättspraxis som jag använder är relativt gammal, men 

                                                
3 Se SOU 2000:110 s. 179. 
4 Sandgren, 2007, s. 36–37. 
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detta hänger samman med att skadeståndsrätten och culpabegreppet specifikt inte har förändrats 

nämnvärt under mycket lång tid. Vad gäller avgöranden rörande entreprenadtvister finns det 

gott om praxis på senare tid. Vid sidan om de auktoritativa rättskällorna används också i stor 

utsträckning supplerande sådana och annan rättstillämpningsfakta. Här är det fråga om juridisk 

doktrin, underrättsavgöranden, standardavtal och olika dokument som ger uttryck för 

branschpraxis. När det kommer till den allmänna skadeståndsrätten finns litteratur av äldre slag 

som fortfarande är relevant, vilket, liksom praxisen, beror på culpabegreppets beständighet. 

Hovrättsavgöranden används, trots att de saknar prejudikatverkan, för att visa på hur vissa 

frågor bedöms av domstolarna och därför att de kan innehålla intressanta resonemang. I den 

mån avgöranden från HD saknas för en viss fråga, menar jag att hovrättsavgöranden får tas som 

uttryck för gällande rätt. Lagen och dess förarbeten har givetvis varit utgångspunkten för arbetet 

och allt annat material har hittats genom sökningar på relevanta begrepp i olika juridiska 

databaser och genom hänvisningar i litteratur till annan litteratur; en sedvanlig juridisk 

arbetsmetod med andra ord, som inte behöver utvecklas närmare.  

   På entreprenadrättens område saknas övergripande lagstiftning. Istället är området till stor del 

reglerat genom olika standardavtal, framförhandlade mellan olika branschföreträdare. Som 

kommer att visas nedan kan dock vissa analogier göras till annan civil dispositiv rätt. Med tanke 

på uppsatsens fokus och syfte är det därför naturligt att relativt ingående analysera även 

standardavtalen. Avslutningsvis förs en diskussion kring de så kallade Myresjöhusdomarna mot 

bakgrund av analysen av rättsläget som gjorts. Här kommer diskussionen att inriktas på frågan 

om riskfördelning utifrån både konsumenten och näringsidkarens perspektiv. Genom 

Myresjöhusdomarna aktualiseras ett par skyddsintressen. Det finns därför anledning att kort 

redogöra för dessa och vilken betydelse de kan ha i sammanhanget, vilket görs redan i nästa 

avsnitt. 

 

1.3 Valda skyddsintressen 
Rättsstatliga principer och allsköns lagstiftning finns ofta till för att värna vissa skyddsvärda 

intressen i samhället. Dessa intressen kan givetvis vara av vitt skilda slag och det är heller inte 

omöjligt att olika skyddsintressen kommer i direkt konflikt med varandra inom ramen för en 

rättslig tvist. När alla berörda skyddsintressen inte samtidigt kan få fullt genomslag måste en 

avvägning mellan dem göras. Det första är konsumentskyddsintresset och det andra är 

näringsidkarens intresse av en förutsebar rättstillämpning. Dessa två intressen är dock inte 

vanligtvis motstående. 
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1.3.1 Konsumentskyddsintresset 
I tvister med ursprung i avtalssituationer där den ena parten är en näringsidkare som verkar 

inom sitt område och den andra parten är en privatperson som handlar för privata ändamål som 

ligger utanför allt vad näringsverksamhet heter, råder generellt sett ojämlika 

styrkeförhållanden. 5  Näringsidkaren har vanligtvis både ett ekonomiskt och ett 

kunskapsmässigt övertag. Därtill är det oftast näringsidkaren som ensidigt formulerar samtliga 

avtalsvillkor, inte sällan med användandet av särskilda standardavtal.6 Konsumentens val består 

oftast i att antingen acceptera villkoren rakt av eller att avstå och eventuellt vända sig någon 

annanstans. Konsumenttjänstlagen (1985:716; KtjL) tillkom, utöver vad som anförts ovan, 

också på grund av att det var vanligt att avtalsparterna förbisåg vissa viktiga frågor, särskilt 

beträffande vad som skulle gälla i händelse av fel eller skada.7 På grund av detta har även ett 

flertal andra lagar stiftats som avser att med tvingande eller semidispositiva regler skydda 

konsumenter.8 Lagstiftningen kan vara rent marknadsrättslig och främst ta sikte på hur företag 

uppträder på marknaden, medan annan lagstiftning kan ge konsumenter direkta rättigheter som 

kan åberopas gentemot näringsidkare. Som framgått av uppsatsens syfte kommer uppsatsen att 

behandla reglerna om fel i tjänst i allmänhet och fel i nybyggda hus i synnerhet, med särskilt 

fokus på Myresjöhusdomarna. För dessa domar hade konsumentskyddsintresset en betydande 

roll. Vad detta skyddsintresse mera konkret innebar i de aktuella fallen kommer att utvecklas i 

diskussionsdelen. Rent allmänt innebär konsumentskyddet en målsättning från lagstiftaren att 

konsumenter ska ges ett extra skydd i form av lagstiftning som ska skydda dem från oskäliga 

avtalsvillkor och annat agerande från näringsidkarnas sida som de generellt sett har svårt att 

värja sig emot och därigenom skapa en rimlig balans, som annars riskerar att saknas. 9 

Konsumentskyddet har utvecklats starkt under senare halvan av 1900-talet och ses i dag av 

lagstiftaren som ett viktigt intresse.10  Två av konsumentpolitikens delmål, som jag finner 

särskilt intressanta i det här sammanhanget, är hushållningsmålet, som innebär att hushållens 

resurser ska kunna utnyttjas effektivt genom att konsumenterna ges bättre möjligheter att välja 

rationellt, och säkerhetsmålet, som innebär att konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas 

av rättsordningen i möjligaste mån. 11  Utöver att konsumentskyddet uttryckligen finns 

                                                
5 Se t.ex. prop. 1984/85:110 s. 25. 
6 SOU 1979:36 s. 102. 
7 Prop. 1984/85:110 s. 25. 
8 Exempel härpå är konsumentköplagen (1990:932), lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 

lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och lag (2014:1449) om konsumentskydd vid 
automatisk avtalsförlängning. 

9 Se bland annat prop. 1984/85:110 s. 20 ff. 
10 Grobgeld, 2005, s. 15 f. 
11 Prop. 2000/01:135, s. 14–15. 
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lagreglerat i många sammanhang utgör det också ett intresse som annars också kan få betydelse 

vid domstolarnas bedömningar och avvägningar, vilket också följer av att synen på 

konsumentskyddsintresset har förändras och stärkts över tid.12 Det förhållandet att kärandena i 

Myresjöhusdomarna var konsumenter torde också ha haft en avgörande betydelse för utgången 

av målen, vilket kommer att framgå senare i uppsatsen, när dessa gås igenom. 

 

1.3.2 Förutsebarhet i rättstillämpningen 
Det andra skyddsintresset jag valt att fokusera på är rättssäkerhet. Rättssäkerhet är dock ett vitt 

begrepp och exakt vad som innefattas i det är inte givet, utan är tidvis föremål för diskussion. 

Av den anledningen kommer jag inte att använda mig av rättssäkerhet i bred bemärkelse, utan 

istället inrikta analysen mot den aspekten av rättssäkerheten som för uppsatsen, och 

Myresjöhusdomarna, förefaller mest relevant, nämligen rättens och rättstillämpningens 

förutsebarhet. Just förutsebarheten torde också vara den aspekten av rättssäkerheten som det 

råder störst konsensus kring. 13  Förutsebarhet innebär i ett rättssäkerhetsperspektiv att alla 

samhällets aktörer ska kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Detta 

förutsätter i sin tur att lagarna äger generell tillämplighet och att rättstillämpningen är 

konsekvent och förutsebar.14 Detta gäller framför allt när domstolarna tillämpar lagen, men 

även andra principer för rättens tillämpning som kommit att bli en del av rättssystemet. Särskilt 

på entreprenadrättens område saknas i mångt och mycket lagreglering, varför den gällande 

rätten formas av domstolarnas praxis. Även vad gäller principerna för culpabedömningar har 

bristen på detaljerad lagstiftning inneburit att rättens konkreta innehåll lämnats till domstolarna 

att utforma genom praxis, vilket också har skett under årtionden, vilket kommer att framgå när 

dessa principer behandlas i kapitel 3 nedan.  

 

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer jag att först översiktligt behandla vissa grundläggande 

frågor rörande skadestånd som kan anses utgöra en nödvändig bakgrund för förståelsen av de 

senare delarna. Därefter följer två kapitel som båda rör förutsättningarna för ansvar. Det första 

rör culpabedömningen i allmänhet, alltså frågan om när det föreligger ett ansvar för en 

uppkommen skada på grund av vårdslöst handlande. Här kommer fokuseras på den så kallade 

fria bedömningen. Därefter, i det fjärde kapitlet, kommer näringsidkarens ansvar för fel i tjänst 

                                                
12 RH 1997:99. Jmf NJA 2016 s. 303. 
13 Se Zila, SvJT 1990 s. 284. 
14 Se Ekelöf, SvJT 1942 s. 7, på s. 11. 
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att ingående behandlas utifrån den reglering som finns i såväl konsumenttjänstlagen, relevanta 

standardavtal som de allmänna krav på fackmässighet som finns i inomobligatoriska 

förhållanden. Här kommer båda frågorna om vad som avses med fel och när ansvar för felet 

föreligger att ömsom behandlas. Dessa två kapitel utgör en beskrivning av den materiella rätten 

och bildar en bakgrund till analysen av Myresjöhusdomarna i det femte kapitlet och 

diskussionen i det sjätte och avslutande kapitlet.  

 

 

2 Allmänt om skadestånd 
 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av skadeståndets olika funktioner i samhället samt 

de mest grundläggande förutsättningarna för att det ska aktualiseras. Därefter behandlas 

översiktligt den centrala lagstiftningen på skadeståndsrättens område samt viss annan 

lagstiftning som innehåller bestämmelser om skadestånd och andra former av ersättning för 

vållad skada. Inom både skadeståndsrätten och annan civilrätt krävs en ansvarsgrund för att den 

som orsakat en skada eller ett fel ska vara ansvarig för den. Inom just skadeståndsrätten krävs 

som huvudregel att skadan orsakats genom culpa, men inom köp och tjänsteförhållanden 

förekommer ofta andra typer av ansvarsgrunder. Dessa kommer att behandlas ingående i nästa 

kapitel.  

 

2.1 Skadeståndets funktioner 
Innan de rent materiella reglerna behandlas ska alltså, för att ge en mer komplett bild, först 

nämnas något om skadeståndets funktioner. Dess funktioner, alltså vilka samhälleliga effekter 

som förväntas uppnås, har egentligen litet värde för den praktiska tillämpningen, men de har 

ändå en viss betydelse, som kan vara värda att känna till.15 Skadeståndet fyller flera funktioner 

i samhället och den kanske mest uppenbara är reparation, att den som lidit skada på grund av 

annans vårdslösa agerande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan.16 Den som 

orsakats skador på sin person kan exempelvis få skadestånd till täckande för sina 

sjukvårdskostnader och även för förlorad inkomst till följd av nödvändig sjukskrivning, enligt 

skadeståndslagen (1972:207; SkL) 5 kap. 1 §. På samma sätt kan, enligt 5 kap. 7 § SkL, den 

som fått egendom förstörd få skadestånd för att täcka kostnaderna för reparation, 

                                                
15 Se Andersson, 2013a, s. 47. 
16 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 200. 
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värdeminskning eller återinförskaffande av likvärdig egendom, men även för andra kostnader 

och inkomstbortfall som uppstått på grund av skadan.17  

   Genom skadeståndet repareras den uppkomna skadan för den skadelidande genom att 

kostnaden placeras på skadevållaren. Detta är också en av skadeståndets funktioner och måste 

skiljas från det rent reparativa. På grund av förekomsten av försäkringar kan kostnaderna 

spridas på ett större kollektiv och på så vis kan man tala om en pulvrisering av de samma.18 I 

motsats till detta utgör även prevention en av skadeståndets funktioner. Hotet om ett 

skadeståndsansvar är tänkt att påverka människor att agera mer aktsamt. Strahl påpekar dock i 

sin utredning om lagstiftning på skadeståndsrättens område att beteenden som skadeståndet ska 

verka preventivt på till sin natur präglas av obetänksamhet snarare än ett rationellt övervägande, 

varför den preventiva effekten kan ifrågasättas.19 Sammanfattningsvis kan sägas att skadestånd, 

tillsammans med förekomsten av försäkringar, syftar till att kostnaden för uppkomna skador 

ska bäras av den som bär ansvaret för dem. Detta kan vidare antas påverka människors beteende 

till ett mer aktsamt sådant. Ur ett samhälleligt perspektiv finns det dock en nytta med att 

kostnaderna fördelas på ett större kollektiv, ofta genom försäkringar, i syfte att ingen enskild 

ska bringas i ekonomiskt fördärv.  

   I avtalsförhållanden kan skadestånd fastställas utifrån det så kallade positiva 

kontraktsintresset vid avtalsbrott som medför att avtalsförhållandet upphör, vilket innebär att 

den skadelidande parten ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullföljts. 

I andra situationer, som vid illojalitet i avtalsförhandlingar, culpa in contrahendo, kan 

skadestånd komma att utfalla för det negativa kontraktsintresset, att den skadelidande ska 

försättas i samma situation som om inga avtalsförhandlingar påbörjats. Det kan röra sig om 

ersättning för kostnader såsom resor och dylikt som blivit onödiga på grund av det uteblivna 

avtalet.20 21 

 

2.1.1 Grundläggande förutsättningar för skadestånd 
För att avgöra om skadeståndsansvar föreligger i en viss situation måste ett antal förutsättningar 

vara uppfyllda. Dessa kan i sin tur delas upp i objektiva och subjektiva sådana, där de 

                                                
17 Hellner & Radetzki, 2014, s. 36–37. 
18 Hellner & Radetzki, 2014, s. 38–39. 
19 SOU 1950:16 
20 Se Johansson, 2013, s. 394.  
21 I offentlig upphandling kan dock även det positiva kontraktsintresset ersättas om upphandlaren brutit mot 

upphandlingsreglerna, se NJA 2007 s. 349, som även innehåller flera resonemang kring kontraktsintresset. 
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förstnämnda tar sikte på den skadevållande händelsen och skadan i sig medan de sistnämnda 

tar sikte på skadevållarens person och personliga ansvar.22  

   För det första krävs givetvis att det uppstått en skada på person eller egendom. Skadorna på 

person kan vara antingen av fysisk eller av psykisk natur. Sakskador innefattar såväl skador på 

egendom i allmän språklig betydelse, som alla typer av försämringar och även förlust av 

egendomen.23 Skadan ska vidare ha uppkommit på annan person eller egendom tillhörig annan 

person än skadevållaren själv, på grund av ett handlande24, som företagits av någon annan än 

personen eller ägaren till egendomen själv. 25 26  

   När väl en skada har konstaterats finns ett antal förutsättningar som måste prövas innan ett 

eventuellt skadeståndsansvar kan fastställas. Först måste det föreligga en ansvarsgrund, ett 

agerande som, enligt den för situationen tillämpliga lagstiftningen, utgör grunden för ansvar. 

Ansvarsgrunden kan i vissa fall även framkomma av ett avtal. När särskilda bestämmelser om 

vad som krävs för skadeståndsansvar saknas gäller den allmänna regeln om culpaansvar, vilken 

finns uttryckt 2 kap. 1 § SkL. Enligt denna ansvarar den som genom vårdslöshet orsakat sak- 

eller personskada. Detta gäller både utom- och inomobligatoriska förhållanden och har 

beskrivits ingående tidigare i detta kapitel. Ersättning ska utgå både för direkt och indirekt 

förlust.27 Vad som närmare menas med vårdslöshet har lagstiftaren lämnat åt domstolarna att 

utarbeta.28 Vårdslöshet, eller culpa, bedöms utifrån den aktuella situationen och vilka krav som 

kan ställas på skadevållaren i form att aktsamhet utifrån den och kan inte uttömligt definieras 

här. Inte endast aktiva handlingar kan bedömas som vårdslösa, utan även, i vissa fall, kan en 

underlåtenhet att agera för att undanröja en uppkommen risk bedömas som vårdslöst. Här finns 

en skillnad i culpanormen mellan inom- och utomobligatoriska förhållanden. Generellt kan 

sägas att det krävs någon form av plikt att agera och då avses någonting mer uttryckligt än ett 

mer allmänt moraliskt krav på civilkurage. I allmänhet kan inte fordras någon positiv 

handlingsskyldighet, däremot kan krävas att vissa riskabla handlingssätt underlåts. 29  I 

avtalsförhållanden däremot kan ofta en plikt att skydda medkontrahenten sägas finnas direkt 

utifrån själva förhållandet och de krav på lojalitet och gemensam omsorg som kan sägas följa 

                                                
22 Hellner & Radetzki, 2014, s. 101. 
23 Prop. 1972:5 s. 575 och 578–579. 
24 Eller underlåtenhet att handla, om en sådan plikt förelegat, vilket inte är ovanligt i inomobligatoriska 

förhållanden. 
25 Hellner & Radetzki, 2014, s. 101.  
26 Prop. 1972:5 s. 19. 
27 Prop. 1972:5 s. 454–455. 
28 Prop. 1972:5 s. 454.  
29 Se Schultz, 2007, s. 550. 
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av det. 30  Att underlåta att avvärja en potentiell skada kan alltså i sig ses som culpöst. 

Ansvarsgrunden culpa är som sagt huvudregeln och hur själva culpabedömningen görs kommer 

att utvecklas i nästa kapitel. I vissa situationer regleras dock ansvaret på andra grunder. Vilka 

dessa kan vara kommer också att tas upp i nästa kapitel. 

   Vidare måste det föreligga ett orsakssamband, kausalitet, mellan agerandet och den 

uppkomna skadan. Skadan kan dock ha uppstått till följd av en kedja av händelser och 

skadevållarens roll i denna och ansvar för den uppkomna skadan måste vara adekvat.31 Inom 

juridiken finns flera sätt att se på adekvansen och ansvarets gräns, vilka inte kommer att beröras 

mer här.  

   Efter att en skada konstaterats som med adekvat kausalitet orsakats av någon som ansvarar 

för den på grund av en i lag eller avtal angiven ansvarsgrund, finns i princip en grund för 

skadeståndsansvar. Dock finns några andra principer att ta hänsyn till innan bedömningen är 

klar. Enligt den juridiska principen om compensatio lucri cum damno ska hänsyn tas till och 

avdrag göras för den eventuella nytta den skadelidande haft trots skadan.32 Vidare finns ett 

allmänt krav på den som drabbats av en skada att vidta skäliga åtgärder för att begränsa 

skadeverkningarna.33 Om den skadedrabbade inte försökt begränsa skadeverkningarna eller 

genom vårdslöshet själv medverkat till skadan kan skadeståndet, enligt 6 kap. 1 § SkL, jämkas. 

Slutligen kan även skadeståndet komma att jämkas, teoretiskt sett till noll, om det skulle drabba 

skadevållaren oskäligt mycket enligt 6 kap. 2 § SkL.  

 

2.2 Olika regleringar rörande skadestånd 
2.2.1 Skadeståndslagen 
Den centrala lagstiftningen på skadeståndsrättens område är skadeståndslagen och tar genom 2 

kap. 1 § sin utgångspunkt i person- och sakskador, som är skador på personer eller egendom. 

Negativt definierat i förhållande till dessa finns, i 1 kap. 2 § samma lag, även rena 

förmögenhetsskador, vilka är ekonomiska skador som drabbar annan utan att det har samband 

med en person- eller sakskada. Inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten skiljer sig 

skadetyperna åt på så sätt att skadeståndsskyldighet för person- och sakskada förutsätter culpa, 

medan ren förmögenhetsskada kräver att skadan orsakats genom brott.34 Detta framgår redan 

av ordalydelsen i 2 kap. 2 § SkL. Dock har det genom rättspraxis utvecklats en princip om att 

                                                
30 Se Hellner & Radetzki, 2014. s. 107. 
31 Se Andersson, 2013b, s. 135. 
32 Se t.ex. NJA 1993 s. 753 och NJA 1998 s. 625. 
33 Prop. 2004/05:13 s. 182. 
34 Prop. 1972:5 s. 157. 
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rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållanden under vissa omständigheter även 

ersätts, om de orsakats genom ett kvalificerat otillbörligt agerande från skadevållarens sida.35 I 

inomobligatoriska förhållanden däremot gäller normalt skadeståndsansvar för all förlust, även 

rena förmögenhetsskador, som orsakats medkontrahenten genom culpa.36  

   Vidare framgår av 1 kap. 1 § SkL att lagen är dispositiv då den inte ska tillämpas om annat 

följer av ett avtal inom vars tillämpningsområde skadan har inträffat. Det är relativt vanligt att 

skadeståndsansvaret regleras särskilt i avtal, vilket i praktiken ofta innebär att den starkare 

parten friskriver sig från ansvar för vissa typer av händelser.37 I slutet av paragrafen framgår 

även att lagen inte gäller i händelse av att övriga regler som gäller skadestånd i 

avtalsförhållanden säger någonting annat. Här är det alltså fråga om vissa rättsgrundsatser och 

obligationsrättsliga principer som varken finns uttryckta i lag eller behöver vara en del av det 

aktuella avtalet, men som ändå äger tillämplighet och väger tyngre än skadeståndslagens regler.  

   Skadeståndslagen är som sagt den centrala lagstiftningen på skadeståndsrättens område, men 

på grund av att skadeståndsansvar även regleras särskilt i många andra lagstiftningar, 

framförallt avseende inomobligatoriska förhållanden, har skadeståndslagen störst betydelse i 

utomobligatoriska förhållanden och fungerar annars utfyllande när särskilda bestämmelser 

saknas i speciallagstiftning.  

 

2.2.2 Konsumenttjänstlagen och andra lagar 
Av 1 kap. 1 § SkL framgår som sagt att lagen är subsidiär i förhållande till föreskrifter i andra 

lagar som reglerar skadestånd i specifika situationer. Sådana exempel finns det gott om. Som 

till exempel jordabalken (JB) 12 kap. 24 §, som innehåller speciella regler om hyresgästs ansvar 

för skada som orsakas i den förhyrda lägenheten, eller konsumenttjänstlagen 31–35 §§ som 

reglerar näringsidkarens skadeståndsansvar i förhållande till konsumenten eller tredje man. 

Förutsättningarna för skadestånd för miljöskador regleras i 32 kap. miljöbalken (MB) och 32 

kap. 4 § är ett tydligt exempel på ett strikt skadeståndsansvar. Ofta stipulerar speciallagarna 

strängare regler än vad som följer av skadeståndslagen och ibland reglerar speciallagarna endast 

en del av en fråga, som till exempel förutsättningarna för skadeståndsansvar, men inte hur 

                                                
35 Se t.ex. det uppmärksammade fallet mellan hamburgerrestaurangerna Max och Frasses i NJA 2005 s. 608. Ett 

senare intressant fall som också tar upp frågan är NJA 2015 s. 899 om huruvida ett fackförbund kunde bli 
skadeståndsskyldiga för de ekonomiska konsekvenserna för ett företag på grund av en laglig, men kanske 
oproportionerlig stridsåtgärd. 

36 Se Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 21. 
37 Endast en allmän observation och jag lägger inga värderingar i det. Trots friskrivningar kan ett avtal vara 

välbalanserat och på ett bra sätt tjäna sitt syfte för alla inblandade parter.  
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skadeståndet ska beräknas.38 Av särskilt intresse för denna uppsats är regleringen i nämnda 

paragrafer i konsumenttjänstlagen. Denna har som sagt företräde framför skadeståndsreglerna. 

Skadeståndet som påföljd i konsumenttjänstförhållanden är tänkt att användas när skadan inte 

kan ersättas med några andra påföljder, såsom prisavdrag eller avhjälpande. 39  Dock kan 

skadestånd ibland komma i fråga i kombination med andra påföljder. Enligt 31 § ska 

näringsidkaren ersätta den ska som tillfogats konsumenten på grund av fel i den utförda tjänsten 

eller på grund av näringsidkarens dröjsmål. Detta skadeståndsansvar behöver dock inte vara 

grundat på den vanliga culpanorm som är huvudregeln i skadeståndslagen, utan näringsidkaren 

ansvarar oftast även om skadan inte beror på vårdslöshet om orsaken till denna går att hänföra 

till en omständighet som legat inom dennes kontroll. Detta kallas kontrollansvar och kommer 

att beskrivas närmare i 3.3.1.3 nedan. Detta innebär vidare att näringsidkaren även har ett 

långtgående ansvar för underentreprenörer och andra han anlitat för att utföra delar av tjänsten, 

se 31 § 2 st. Näringsidkaren har även ett skadeståndsansvar för skada på egendom som tillhör 

beställaren när den finns i hans besittning, som går något längre än det skadeståndsansvar som 

vanligen gäller enligt skadeståndslagen på så vis att bevisbördan är omkastad och att 

näringsidkaren måste exculpera sig för att gå fri från ansvar. Fanns den skadade egendomen 

inte i näringsidkarens besittning gäller dock det vanliga culpaansvaret enligt 32 § 2 st. Sedan 

2005 omfattas även småhusentreprenader av konsumenttjänstlagens samtliga regler och det har 

i lagen införts särskilda bestämmelser som gäller specifikt för dessa. Lagen är dock inte 

tillämplig på avtal som ingåtts dessförinnan. Det är inte bara i särskilda lagar som bestämmelser 

om skadestånd finns. Det förekommer även att förutsättningarna för skadestånd regleras särskilt 

genom avtal, vilket är vanligt förekommande i standardavtal. Konsumenttjänstlagens och 

avtalens betydelse kommer att behandlas ytterligare i det fjärde kapitlet, som handlar om 

näringsidkares ansvar för fel i tjänst. Dessförinnan ska dock principerna för culpabedömning 

behandlas i nästa kapitel. 

 

 

3 När föreligger ansvar? 
 

I det föregående kapitlet har de mest grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar 

behandlats. Detta avsnitt kommer att handla om hur själva culpabedömningen går till när väl 

en skada kunnat konstateras. Kapitlet rör i första hand den allmänna skadeståndsrätten, utan 

                                                
38 Se Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 18. 
39 Prop. 1984/85:110 s. 266. 
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särskilt fokus på inomobligatoriska förhållanden, men resonemangen som förs här kommer 

även vara till nytta i nästa kapitel, som rör näringsidkares ansvar för fel i tjänst.  

 

3.1 Culpabedömning utifrån rättskällorna m.m. 
Den centrala frågan för all culpabedömning är om den som orsakat en skada borde ha betett sig 

på ett annat sätt. Svaret på denna fråga bör först lämpligen sökas i relevant lagstiftning. Finns 

det i lag, förordning eller i myndighetsföreskrifter någon bestämmelse som anger en viss 

handlingsnorm för den aktuella situationen, vars syfte är att skydda en eventuellt skadelidandes 

ekonomiska intressen, kan det också grunda skadeståndsansvar. 40  Även praxis har stor 

betydelse utifrån principen om att lika fall ska behandlas lika. Detta får särskild betydelse när 

skadeståndsansvaret bedöms utifrån en uttrycklig regel, medan det i andra fall av mer subjektiva 

bedömningar kan bli mindre relevant.41 Av stor betydelse för culpabedömningen är också den 

rättsliga kontext inom vilken den skadegörande händelsen ägt rum. Här avses att ett avtal eller 

annat rättsförhållande föreskriver ett visst handlingssätt. Bortsett från allmänna krav på lojalitet 

mellan avtalsparter kan det också finnas explicita handlingsregler i ett avtal. Så var fallet i NJA 

2011 s. 454, där en hyresgäst, trots en ordningsregel i hyresavtalet om att vattenkranen till 

diskmaskinen skulle vridas av efter användning, inte hade gjort det, varefter ett läckage hade 

uppstått och orsakat svåra vattenskador. HD uttalade dock att en överträdelse av sådana 

ordningsregler inte per automatik medför ett ansvar. Hyresgästen ansågs skadeståndsskyldig, 

dock efter att HD gjort en fri bedömning av samtliga omständigheter. Mer om detta under 3.2. 

Det ska i alla fall påpekas att den typen av ordningsregler kan få betydelse för 

culpabedömningen. 

   Även regler som inte är författningar kan ha betydelse för bedömningen i vissa fall, vilket i 

synnerhet kan sägas gälla inom sportens värld. Deltagare i en sporttävling accepterar ofta att 

utsättas för en risk och när till exempel en hockeyspelare skadas vid en tackling måste 

bedömningen, om den alls blir föremål för en rättslig prövning, göras med hänsyn till spelets 

regler. 42  Bedömningen blir troligtvis en helt annan än om samma tackling hade ägt rum 

oprovocerat på gatan. 

   Även sedvänja eller branschpraxis kan få betydelse. Den godtagbara handlingsstandard som 

den, för det aktuella målet, företagna handlingen ska jämföras mot kan ofta hämtas från 

                                                
40 Hellner & Radetzki, 2014, s. 123. 
41 Se Hellner & Radetzki, 2014, s. 126. 
42 Se t.ex. NJA 1993 s. 149 som rörde en golfspelare som genom en felträff orsakat en parkerad bil skador. 

Skadeståndsansvar ansågs föreligga eftersom skadan drabbat en utomstående, men HD:s domskäl innehåller 
intressanta resonemang om spelets reglers betydelse för culpabedömningen.  
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branschpraxis. Exempel på detta kan vara rutinbeskrivningar i sjukvården om hur en viss typ 

av behandling ska utföras.43 Det finns med andra ord många aspekter att ta hänsyn till och ett 

skadeståndsansvar kan grundas på såväl lag som avtal, praxis och annat, men ibland måste en 

friare bedömning göras av domstolen för att nå ett välgrundat resultat. Mer om det i den 

nästkommande delen. 

 

3.2 Den fria bedömningen 
I vissa fall finns det som ovan nämnts särskilt reglerat i lag eller avtal om hur och när en 

skadevållare ska bedömas som vårdslös och därmed vara skadeståndsskyldig. När sådan klar 

vägledning saknas får man istället falla tillbaka på en mera fri bedömning av relevanta 

omständigheter som kan innebära att culpa föreligger.44 Den fria bedömningen inleds med att 

ett antal komponenter gås igenom var och en. Dessa kommer att behandlas i 3.2.1 och dess 

undersektioner. Därefter görs själva värderingen dem emellan, varvid även sådant som talar för 

att agerandet ändå varit försvarligt tas med i bedömningen.45 Denna kommer att behandlas i 

3.2.2 nedan. Slutligen ska några rättsfall beröras för att illustrera hur bedömningen kan se ut. 

 

3.2.1 Relevanta komponenter 
För att avgöra vad som är ett klandervärt beteende, kan man tänka sig att det vore lämpligt att 

för den föreliggande situationen uppställa en handlingsnorm, alltså ett önskvärt beteende eller, 

med andra ord, hur en normalt aktsam person hade agerat i samma situation. Mot denna 

handlingsnorm jämförs sedan skadevållarens beteende. 46  Denna handlingsnorm har ofta 

illustrerats med den juridiska fiktiva personen bonus pater familias, den gode familjefadern. 

Frågan som då skulle ställas i varje konkret fall var om den gode familjefadern hade agerat 

annorlunda och därigenom undvikit skadan. Besvarades frågan jakande förelåg culpa. 

Tankemodellen har mer eller mindre övergivits. Inte bara för att den utgör en del av ett förlegat 

patriarkalt tankesätt, utan också för att den egentligen inte gav någon större vägledning i hur 

culpabedömningen skulle gå till mer konkret.47 Samhället är helt enkelt för komplext och alla 

tänkbara situationer för många för att kunna prövas mot den normalt aktsamme familjefadern.  

                                                
43 Se NJA 2006 s. 228 om en sjuksköterska som dömdes för vållande till annans död efter att ha injicerat en 

felaktigt blandad infusionslösning i en patient.  
44 Även den fria bedömningen utgår såklart också från rättskällorna, då metoden förekommer i såväl praxis som 

doktrin. 
45 Andersson, 2013a, s. 81. 
46 Se Schmidt SvJT 1954 s. 467. 
47 Se Hellner & Radetzki, 2014. s. 122–123. 
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   Även om domstolarna idag sällan för några ingående resonemang kring själva culpabegreppet 

finns det, särskilt inom doktrinen, en utvecklad modell för en mer rationell avvägningsoperation 

som ger begreppet en mer konkret innebörd.48 Det är mycket möjligt att domstolarna också 

utgår från den, även om det inte framgår tydligt i domskälen.49 Domstolarnas resonemang blir 

av naturliga skäl ofta mer praktiska och kasuistiska. Denna utvecklade culparegel utgör en 

värderande avvägningsnorm där skadevållarens riskskapande beteende ställs mot ursäktande 

mothänsyn.50 Metodiskt görs bedömningen i två steg. Först ska fyra relevanta komponenter 

identifieras och konkretiseras i det enskilda fallet. Dessa är: (1) risken för skada, (2) den 

potentiella skadans omfattning, (3) möjligheterna till förebyggande åtgärder och (4) insikten 

eller möjligheterna till insikt i tre första komponenterna i den konkreta situationen.51 I de 

kommande fyra undersektionerna kommer jag att beskriva var och en komponenterna som ska 

kartläggas i det första momentet av den fria bedömningen. 

 

3.2.1.1 Risken för skada 
Själva begreppet risk kan definieras som sannolikheten för att en viss oönskad, skadlig effekt 

ska inträffa. För bedömningen blir då relevant dels sannolikheten, som i många fall teoretiskt 

skulle kunna anges i ett procentuellt värde, för att det oönskade inträffar, dels de potentiella 

konsekvenserna för en sådan händelse.52 Det intressanta blir alltså först att försöka uppskatta 

sannolikheten för att risken förverkligas. Här möts vi av två problem. Först är det sällan möjligt 

att, annat än på ett teoretiskt plan, ange risken i en viss procentsats. Även om det egentligen 

inte är möjligt kan det ändå vara till viss hjälp för tanken och behöver därför inte undvikas. Det 

andra problemet ligger i att culpabedömningar alltid görs sedan olyckan väl varit framme och 

att det då, med facit i hand, kan kännas svårt att uppskatta den ursprungliga risken, eller 

åtminstone inte överskatta den. Utöver själva sannolikheten för skada måste även tas i 

beaktande hur allvarliga de potentiella skadorna kan bli. Ett agerande som i och för sig inte 

innebär någon överhängande risk, kan ändå innebära ett stort risktagande om det som står på 

spel är av stort värde.53  

 

                                                
48 Se Andersson, 2013a, s. 61. 
49 Dock framgår det tydligt i flera domar att modellen används, se t.ex. NJA 2011 s. 454 eller den skiljaktiga 

meningen i NJA 2015 s. 1040. 
50 Andersson, 2013a, s. 63. 
51 Se Hellner & Radetzki, 2014, s. 128. Se även Andersson, 2013a, s. 70–71. 
52 Se Bläckberg, ”Risk”, i Nationalencyklopedin, 2016. 
53 Andersson, 2013a, s. 115 y. 
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3.2.1.2 Den potentiella skadan 
Det är vidare relevant för culpabedömningen att utreda hur stora skadorna kan bli om risken väl 

förverkligas, det vill säga de potentiella skadornas storlek. Här är det alltså inte bara intressant 

att se på hur stora skadorna faktiskt blev, utan det kan även vara av intresse att se till om 

skadorna hade kunnat bli ännu större. Frågan är alltså vilka värden som stod på spel. Vissa 

värden går enkelt att mäta i pengar och är således lätta att specificera, till exempel 

återanskaffningsvärdet på en tingest som går sönder. Därutöver finns en rad andra tänkbara 

värden som är väl värda att skydda och låta omfattas av skadeståndsrätten.54 Värdet av goda 

boendevillkor, god hälsa, goda förhållanden med mera kan alltså påverka culpabedömningen. 

Hur de senare, när culpa väl konstaterats, ska påverka beräkningen av skadeståndets storlek är 

dock en annan, inte helt enkel, fråga, som inte kommer att beröras inom ramen för denna 

uppsats.  

 

3.2.1.3 Handlingsalternativen 
Den tredje komponenten i culpabedömningen som måste utredas rör vilka handlingsalternativ 

som skadevållaren hade vid tillfället för eller före den uppkomna farosituationen. Den första 

frågan som måste ställas är huruvida skadevållaren hade kunnat handla på ett annorlunda sätt 

och därigenom minskat eller undanröjt risken för skada. I vissa fall kan det tänkas finnas flera 

alternativ att tillgå för den efterkloka, i andra fall inget. För de fall då det för situationen fanns 

uttryckliga påbud om förväntat handlingssätt måste detta också tas i beaktande. Det kan röra 

sig om till exempel myndighetsföreskrifter eller allmänna råd och rekommendationer, eller 

anvisningar från en arrangör av ett evenemang eller från en fastighetsägare om villkoren för 

vistelse i lokalerna. Att skadevållaren medvetet avvikit från anvisningarna behöver inte 

nödvändigtvis innebära att culpa föreligger direkt av den anledningen.55  

   Vidare måste även hänsyn tas till vilka kostnader eller andra besvär som skulle ha varit 

förknippade med det alternativa handlingssättet.56 I detta läge görs en objektiv prövning och 

syftet är just att utreda och kartlägga komponenterna som ingår i bedömningen så gott det går. 

Det intressanta i det här läget är att undersöka vilka alternativa handlingssätt som faktiskt fanns 

tillgängliga för den aktuella personen i den aktuella situationen, utan att göra någon värdering 

dem emellan. Senare i processen görs själva värderingen och då kan sådana omständigheter 

vägas in som argument mot att ett annat agerande hade kunnat fordras.57  

                                                
54 Andersson, 2013a, s. 70 n.  
55 NJA 2011 s. 454, på s. 465. 
56 Andersson, 2013a, s. 71. 
57 Andersson, 2013a, s. 71 och 83. 
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   Om en risk för skada uppstår och förverkligas, utan att den orsakats av någon person som 

agerat oaktsamt, bedöms händelsen normalt som casus, en olyckshändelse. Om någon dock 

känt till risken och underlåtit att vidta några riskreducerande åtgärder, när sådana 

handlingsalternativ existerat, kan detta likväl leda till skadeståndsansvar enligt den juridiska 

principen och casus mixtus cum culpa.58  Här krävs dock att kravet på adekvat kausalitet 

tillgodoses, vilket kan vara en komplicerad fråga att avgöra. Utan att gå in i detalj i detta kan 

sägas att personen ska ha haft aktiv del i åtminstone händelseförloppets initiala skeende.59 I 

utomobligatoriska förhållanden är ändå huvudregeln att underlåtenhet att agera för att förhindra 

skada inte grundar skadeståndsansvar, till skillnad från inomobligatoriska förhållanden då 

oaktsam underlåtenhet normalt gör det.60  

 

3.2.1.4 Insiktsmöjligheterna 
Till skillnad från de tre föregående komponenterna, som alla är avsedda att objektivt undersöka 

vissa relevanta omständigheter avseende den aktuella händelsen, så utgör den fjärde på sätt och 

viss en bedömning av skadevållarens subjektiva insikter i var och en av de föregåendes 

beskaffenhet.61 Med terminologi lånad från straffrätten, skulle man kunna tala om att det ska 

ha förelegat subjektiv täckning för var och ett av de objektiva rekvisiten, eller med begreppet 

som används här: komponenter.62 Vad som måste utredas är huruvida skadevållaren insåg att 

agerandet innebar ett risktagande och att det förelåg en sannolikhet för skada samt vad denna 

skada skulle kunna komma att innebära. Därtill måste också utredas om eventuella 

handlingsalternativ var synliga.63 Egentligen är det inte helt rätt att tala om denna komponent, 

insiktsmöjligheterna, som den subjektiva komponenten i bedömningen, i motsats till de tre 

föregående som objektiva, då det inte krävs någon konstaterad insikt. Istället räcker det med att 

skadevållaren borde ha insett att det förelåg en risk för en skada och att andra 

handlingsalternativ fanns.64 Denna bedömning blir i ord och mening objektiv. Man behöver inte 

fastställa vad som stod klart för skadevållaren, utan det räcker med att konstatera att en 

normalperson utifrån hur de objektiva komponenterna tedde sig borde ha förstått innebörden av 

                                                
58 Se Andersson, 2013a, s. 117 n. 
59 Se Schultz, 2004/05, s. 685.  
60 Se Bengtsson, Ullman och Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, 2013, s. 23. 
61 Andersson, 2013a, s. 71 n. 
62 Andersson, 2013a, s. 70. Se även Hellner & Radetzki, 2010, s. 134. Hellner och Radetzki använder termen 

faktorer. Någon skillnad i innebörd finns dock inte. Rekvisit har en snävare definition inom juridiken som 
gör att det inte passar i sammanhanget. Här kommer termen komponenter att användas.  

63 Hellner & Radetzki, 2014, s. 128. 
64 Se t.ex. NJA 1975 s. 319. 
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situationen.65 Det är inte uttryckligen så att var och en av de objektiva komponenterna måste 

vara subjektivt täckt då prövningen inte är så mekanisk.66 Den kan istället se övergripande på 

de övriga komponenterna, om skadevållaren förstod innebörden av situationen som helhet. 

Dock kan det vara så att t.ex. risken för skada var synlig, men inte den potentiella skadans 

omfattning.67 Här kan återigen påminnas om casus mixtus cum culpa, som kan innebära att 

skadeståndsansvaret utvidgas till att omfatta inte bara den skada som var direkt synlig och 

kopplad till den för skadevållaren synliga risken, utan även skador som varit mer 

opåräkneliga.68 Ytterligare en fråga av intresse är vilka krav som kan ställas på en skadevållare 

i fråga om utredningsåtgärder eller andra undersökningar för att utreda riskerna med ett visst 

handlande. Denna fråga blev inte minst intressant i Myresjöhusdomarna, vilket kommer att 

framgå och diskuteras senare. Det är dock omöjligt att säga någonting generellt om hur långt 

plikten att försäkra sig om vilka risker som är förknippade med ett tänkt agerande går. 

Resonemanget här gäller ju skadeståndsrätten i allmänhet och med det följer att situationer av 

vitt skilda slag kan bli föremål för bedömning. Vilka indikationer, på att en risk för skada skulle 

föreligga, som varit synliga för skadevållaren blir ofta avgörande.69 

 

3.2.2 Värderingsoperationen 
De fyra komponenterna som avhandlats i det föregående utgör grunden till det andra och 

avgörande steget i den fria bedömningen. En normativt värderande slutsats ska dras, som dock 

aldrig syftar till att fastställa någon sanning, utan enbart till att avge ett omdöme i det enskilda 

fallet om huruvida skadevållaren varit vårdslös eller ej. Vägen dit bör, som förhoppningsvis har 

framgått vid det här laget, utgöras av välmotiverad juridisk argumentation. 

Värderingsoperationen kan rent konkret gå till på så vis att farokomponenterna redovisas en 

och en och ju allvarligare risk, ju större potentiell skada och ju rimligare handlingsalternativ 

som stod till buds, desto mer talar för ansvar.  

   Mot detta måste man ställa mothänsyn, omständigheter som gör risktagandet och 

skadevållarens agerande försvarligt. Mot ansvar kan tala att handlandet skapat en vinst, en nytta 

som också är allmänt erkänd som nyttig enligt de rådande värderingarna i samhället.70 Det 

                                                
65 Andersson, 2013a, s. 72.  
66 För tydlighetens skulle ska påpekas att hela bedömningsmodellen saknar uttryckligt stöd i lag eller förarbeten, 

utan är endast en produkt av doktrinens analyser av praxis.  
67 Andersson, 2013a, s. 72. 
68 Schultz, 2004/05, s. 687. 
69 Se bland annat NJA 1981 s. 683 (utstickande kantsten vid vägbygge), NJA 1984 s. 340 (kommun som inte 

vidtog tillräckliga undersökningar innan bygglov beviljades för källare som senare drabbades av 
översvämning) och RH 2014:6 (Ålidhemsbranden, som kommer beröras mer nedan). 

70 Se Agell, 1962, s. 87. 
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mesta som företas är på ett eller annat sätt förknippat med någon slags risk, mer eller mindre. 

Att köra bil är egentligen ganska riskfyllt, men nyttan som uppstår genom att kunna transportera 

människor och varor på ett i jämförelse med alternativen överlägset effektivt sätt medför att 

risken som det alltid innebär att färdas i bil tolereras. Givetvis under förutsättning att en mängd 

riskreducerande åtgärder iakttas. Exemplet blir än tydligare om man tänker sig ett 

utryckningsfordon. Nyttan av att räddningstjänsten kommer fram snabbt till en brand eller en 

svårt skadad person överväger riskerna med att färdas i hög fart genom tätbebyggt område.71 

Ett annat, i vissa fall hållbart argument mot ansvar, är att alternativet till risktagande skulle 

innebära sådana kostnader och besvär att det, ställda mot den potentiella skadan och risken, 

framstår som obilligt.72 

   Det finns med andra ord ett icke-definierat antal omständigheter som kan innebära att en 

handling, som i annat fall hade setts som culpös eller rättsstridig, tolereras. Inom den 

kontinentala rättsstridighetsläran anses det finnas ett bestämt antal sådana omständigheter, vilka 

stämmer ganska väl överens med de klassiska ansvarsfrihetsgrunderna, samma 

ansvarsfrihetsgrunder som framgår av 24 kap. brottsbalken (BrB). För skadeståndsrättens del 

är främst nödvärn (1 §), nöd (4 §), samtycke (7 §) och tjänsteplikt (8 §) relevanta. Till skillnad 

från den kontinentala anses det inom den nordiska rättsstridighetsläran finnas andra tänkbara 

omständigheter. 73 Liksom ofta inom den nordiska rätten är det upp till domstolen att avgöra 

varje enskilt fall utifrån vad som får anses skäligt. Utöver de klassiska omständigheterna lyfts 

särskilt fram att en avvägning måste göras mellan den nytta som risktagandet medför å den ena 

sidan och den potentiella skadan å den andra.74 Dock kan ett risktagande som görs på grund av 

ett krasst egenintresse påverka bedömningen i skärpande riktning, trots att risktagandet skapat 

ett värde. 75  Nyttan eller värdet som skapas borde alltså vara av sådan natur att det är 

eftersträvansvärt sett ur samhällets synpunkt.76 Vidare används inte rättsstridighet i svensk rätt 

som ett sätt att definiera klara gränser för ansvaret, utan ansvarsfrihetsgrunderna vävs in i 

culpabedömningen och fyller i tolkningen en funktion likt kontraktuella friskrivningar.77 78 

   Nedan visas en graf för att illustrera den tankeprocess som redovisas ovan, där en 

sammanvägning görs av farokomponenter och mothänsyn. Den sammanvägda bedömningen av 

                                                
71 Andersson, 2013a, s. 85-86. 
72 Andersson, 2013a, s. 71. 
73 Se Karlgren SvJT 1938 s. 371. 
74 Se Hellner & Radetzki, 2014, s. 60–61. 
75 Agell, 1962, s. 94. 
76 Ussing, 1949, s. 69. 
77 Se Andersson, 2013a, s. 89. 
78 Hellner & Radetzki, 2014, s. 133. 
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den aktuella situationens alla omständigheter gör att den kan placeras någonstans på grafen. 

Hamnar man över strecket innebär det att mothänsynen är så starka i förhållande till riskerna 

att ansvar inte ska åläggas och, tvärtom, hamnar man under strecket anses riskfaktorerna väga 

över och culpaansvar kan fastställas.79  

 
 

3.2.3 Exemplifierande rättsfall 
Avslutningsvis ska ett par rättsfall få illustrera hur culpabedömningen med användande av 

modellen kan gå till. I NJA 1998 s. 617 hade en fastighetsägare låtit anlita en grävmaskinist för 

att utföra vissa markarbeten, bland annat uppluckring av jordbruksmark. Under grävningen 

grävdes en telekabel av, vilket orsakade Televerket skada. I domskälen gick HD systematiskt 

igenom komponenterna i den fria bedömningen. Sannolikheten att råka gräva precis där kabeln 

låg nergrävd bedömdes som liten. Risken för skada var alltså låg. Däremot var den potentiella 

skadans storlek stor; den innebar störningar på samhällsviktig teleinfrastruktur och även stora 

reparationskostnader. Möjligheterna att förekomma skadan var också goda, då det var möjligt 

att utan kostnad erhålla detaljerade kartor från Televerket om var kablarna låg nergrävda. Allt 

detta kände dessutom svarandena till, varför också agerandet bedömdes som vårdslöst. Ett annat 

illustrerande exempel, som också berörts i förbifarten ovan, är NJA 2011 s. 454 som rörde ett 

fall där brusten vattenslang till en diskmaskin orsakade omfattande vattenskador på en 

hyreslägenhet. Frågan var om hyresgästen hade agerat vårdslöst. Hyresvärden hade 

                                                
79 Grafen har jag ritat utifrån den tankemodell som Andersson redovisar i Ansvarsproblem, 2013, s. 81. 
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ordningsregler för hyresgästerna som föreskrev att vattentillförseln till diskmaskinerna skulle 

vridas av efter varje användning, vilket hyresgästen inte hade gjort när skadan inträffade. Denna 

omständighet hade dock inte någon avgörande betydelse. Istället gjorde HD en fri bedömning 

med de ovan beskrivna komponenterna. Sannolikheten för skadan bedömdes som liten, då det 

är relativt ovanligt att diskmaskinslangar springer läck. Den potentiella skadans storlek var dock 

stor, eftersom vattenskador i allmänhet orsakar stora skador, vilket också hyresgästen måste ha 

känt till. Möjligheterna att förekomma skadan var också stora och hade inte kostat hyresgästen, 

som bara behövde vrida av ett lättillgängligt reglage, någonting eller medfört några olägenheter. 

Det riskmomentet som hyresgästen skapat genom att låta vattentrycket stå på skulle ligga henne 

till last och hon ansågs ha agerat vårdslöst.  

   I RH 2014:6, målet om den så kallade Ålidhemsbranden, hade brandkåren i Umeå ryckt ut 

och släckt en brand som uppstått i ett kök i en lägenhet på Ålidhem. Efter att branden släckts 

lämnade brandkåren platsen utan att kontrollera vindsutrymmet. Där fanns sågspån till vilka 

branden hade spridit sig och efter en stund stod hela byggnaden i brand. Utredningen visade att 

den nya branden hade kunnat upptäckas och släckas i tid, om vinden hade kontrollerats. Att 

sågspån lätt sprider brand och är vanligt förekommande på vindar är allmänt känt bland 

brandmän. HovR konstaterade att det inte fanns någon normalt aktsam handlingsnorm att 

jämföra det aktuella handlandet mot, då det saknas både lagstiftning, praxis, sedvana och 

allmänna anvisningar om hur släckning- och eftersläckningsarbete ska gå till. Mot bakgrund av 

de uppgifter som framkommit av sakkunniga i målet gjorde HovR bedömningen att risken för 

att branden skulle sprida sig till vinden ändå måste bedömas som liten. Den potentiella skadan 

var dock givetvis stor och det hade dessutom varit relativt enkelt för brandmännen att 

kontrollera vinden och på så vis förhindra skadans förverkligande. Farokomponenterna var 

alltså relativt många och några direkta mothänsyn fanns inte. Frågan var då om de objektiva 

omständigheterna hade subjektiv täckning, eller annorlunda formulerat, borde brandmännen 

förstått att de borde kontrollera vinden? Avgörande för denna fråga blev, inte hur de aktuella 

brandmännen borde ha förstått situationen, utan hur en fiktiv, normalskicklig brandkår borde 

ha förstått situationen och agerat. I övrigt gjordes givetvis bedömningen utifrån de faktiska 

förhållandena. Hovrätten slog på sätt och vis ihop frågan om insiktsmöjligheterna med den 

avslutande värderingsoperationen, varvid man tog hänsyn till en mängd mindre sakförhållanden 

och omständigheter för att svara på frågan om brandmännen borde ha förstått att vinden 

behövde kontrolleras och om vindsutrymmen som i det aktuella fallet generellt sett borde 

kontrolleras. Exakt hur sammanvägningen av alla faktorer såg ut tänker jag inte gå in på 

närmare här. Hovrättens slutsats blev i alla fall att det inte fanns tillräckligt mycket som talade 
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för att vinden behövde undersökas och att bedömningen, som brandmännen gjorde, att inte göra 

så, var försvarlig. Culpa förelåg alltså inte. 

 

3.3 Culpa i inomobligatoriska förhållanden 
Bedömningen i inomobligatoriska förhållanden kompliceras av att parternas avtal också måste 

tas med i bedömningen. Att ett avtal har ingåtts innebär att parterna iklätt sig förpliktelser 

gentemot varandra och vad detta innebär i det konkreta fallet måste särskilt beaktas. Personer 

som ingått ett avtal har också som regel större förpliktelser i allmänhet gentemot varandra än 

annars. Som exempel kan tas att ett byggföretag har långtgående förpliktelser att tillse att 

anställda på ett bygge inte skadar sig där; de står genom anställningsavtalet i ett 

avtalsförhållande.80 Om däremot någon obehörig skulle ta sig in på bygget och där skada sig, 

blir byggföretaget skadeståndsansvarigt endast om det inte vidtagit erforderliga åtgärder för att 

avskärma platsen och förhindra obehöriga från att bereda sig tillträde.81  

   Det kan dock förekomma att det i avtal saknas uttryckliga bestämmelser om 

skadeståndsansvar vid avtalsbrott. Ibland finns det särskilt reglerat i lag vilka påföljder som kan 

göras gällande, vilka kan förutsätta att skadan uppkommit genom ena partens vårdslöshet. Här 

måste alltså en culpabedömning göras och därvidlag blir avtalets innehåll högst relevant. 

Annars är, som kommer framgå längre ner, även andra ansvarsnormer vanligt förekommande i 

speciallagar som reglerar kontraktsförhållanden. Det ska här erinras om att det i Sverige saknas 

en allmän civillag och att delar av framförallt kontraktsrätten lämnats oreglerad, vilket lett till 

att rättsläget definieras av praxis och standardavtal med mera, vilket också kommer att 

utvecklas längre fram. Den mest grundläggande förutsättningen för skadeståndsansvar i 

inomobligatoriska förhållanden är dock att det på något sätt rör sig om ett avtalsbrott.82  

 

3.3.1 Andra ansvarsnormer än culpa 
Som redan berörts ovan i 2.1.1, krävs det när en skada eller ett fel väl har konstaterats att någon 

kan göras ansvarig, för att skadeståndsansvar ska föreligga. För detta krävs att ansvaret slås fast 

genom antingen en bestämmelse i lag eller i ett avtal. Denna beskrivning av ansvarat anger 

också gränserna för det och uttrycks i vad man kan kalla en ansvarsgrund eller ansvarsnorm. 

Olika typer av situationer och rättsförhållanden regleras genom olika lagstiftningar, vilka i sin 

tur anger vad som ska krävas för att ansvar ska föreligga för fel eller för skada, vad ansvaret 

                                                
80 Därutöver finns annan arbetarskyddslagstiftning som också kan vara relevant i det sammanhanget.  
81 NJA 1973 s. 141. 
82 Johansson, 2013, s. 393. 
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ska omfatta i form av direkta och indirekta förluster samt hos vem bevisbördan ska placeras.83 

Vad dessa olika typer av ansvarsgrunder innebär och fordrar av den föreliggande situationen 

kommer översiktligt att gås igenom i de följande underavsnitten för förståelsen av de 

efterföljande diskussionerna kring näringsidkares ansvar för fel i utförd tjänst. I avsaknad av 

särskild reglering är som tidigare nämnts annars bestämmelsen om culpa i 2 kap. 1 § SkL 

huvudregeln för ansvar.  

 

3.3.1.1 Presumtionsansvar 
Culpaansvaret förutsätter att den som vill göra det gällande också kan leda det i bevisning.84 

Av den anledningen används det synonyma uttrycket styrkt vållande. Det finns dock en variant 

på culpaansvaret som kallas presumtionsansvar, vilken skiljer sig just i den bemärkelsen att 

culpa presumeras och den som påstås ha orsakat en skada eller ansvarar för ett fel har att själv 

bevisa att den inte agerat vårdslöst, eller med ett annat begrepp, exculpera sig. Denna typ av 

ansvar finns uttryckt i ett flertal lagar, bland annat i 32 § KtjL. Enligt denna ansvarar 

näringsidkaren för skada som uppkommer på föremålet för tjänsten när detta är under dennes 

kontroll om inte näringsidkaren visar att skadan inte beror på dennes vårdslöshet. Denna 

ordning är logisk utifrån att den skadelidande troligtvis inte närvarat när skadan inträffat och 

därmed har svårt att bevisa culpa. Möjligheterna att säkra bevis ligger i regel hos den som har 

egendomen i sin vård. Presumtionsansvaret som ansvarsnorm är vanlig just på förhållanden 

som rör vård av egendom. I vissa situationer där egendom förvisso finns i annans besittning kan 

den vanliga culpanormen ändå gälla. Det rör sig främst om fall där vårdplikten spelar en 

underordnad roll, som när den som har egendomen ska använda den i verksamhet som innebär 

naturliga risker.85  

 

3.3.1.2 Garantiansvar 
En lämnad garanti eller liknande innebär att näringsidkaren tar på sig ansvaret för att resultatet 

av tjänsten, inom en viss tid efter slutförandet, inte försämras. En garanti kan dock även 

innebära att näringsidkaren garanterar att föremålet för tjänsten ska ha en viss egenskap.86 Här 

avses dock endast garantier som avser att föremålet ska hålla för normalt brukande under en 

                                                
83 Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 34–35.  
84 Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 35. 
85 Se NJA 1983 s. 617 som rörde en travhäst som förolyckades under träning. Tränarens ansvar bedömdes utifrån 

culpanormen och inte ett presumtionsansvar. Hästens ägare blev inte berättigad till skadestånd. Se även det 
liknande fallet NJA 1999 s. 197. 

86 Om resultatet avviker från en utfäst egenskapsgaranti är tjänsten behäftad med fel enligt de vanliga felreglerna 
och den relevanta tidpunkten för bedömningen är avlämnandet, enligt huvudregeln i 12 §. 
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viss bestämd tid. Vad gäller konsumenttjänster är garantiansvaret kodifierat genom 14 § och 31 

§ 3 st KtjL. Av denna följer att konsumenttjänstlagens regler om ansvar för fel träder in om 

resultatet försämras under garantitiden. Något fel måste inte ha förelegat när tjänsten avslutades, 

utan det räcker med att ett fel, eller en försämring, kan konstateras innan garantitiden löpt ut.87 

Det presumeras att felet fanns inbyggt redan från början och det är då upp till näringsidkaren 

att visa på att försämringen beror på att konsumenten varit vårdslös, genom till exempel 

oaktsamt användande, eller på rena olyckshändelser för att näringsidkaren ska undgå ansvar.88 

Den relevanta tidpunkten för felbedömningen är enligt 12 § KtjL tiden för avlämnande eller 

tjänstens avslutande. Vid en lämnad garanti skjuts denna tidpunkt upp enligt 14 § till utgången 

av garantitiden. 89  I rent kommersiella förhållanden råder en större frihet att avtala om 

garantiansvarets konkreta innebörd och vilka påföljder som ska komma ifråga om 

garantiansvaret aktualiseras, vilket följer av avtalsfriheten och avsaknaden av tillämplig 

civilrättslig lagstiftning.  

 

3.3.1.3 Kontrollansvar 
En annan sträng form av ansvar är kontrollansvaret, som bland annat tillämpas på 

näringsidkarens fel och dröjsmål i konsumenttjänstförhållanden enligt 31 § KtjL. Enligt denna 

krävs fyra förutsättningar för att näringsidkaren ska befrias från ansvar för felet eller dröjsmålet. 

Dessa är att det (1) ska ha förelegat ett faktiskt hinder mot att fullgöra en avtalsenlig prestation 

som (2) legat utanför näringsidkarens kontroll, som (3) näringsidkaren inte heller skäligen 

kunnat räkna med och (4) inte heller skäligen kunnat övervinna.90 Samtliga förutsättningar 

måste vara uppfyllda. Näringsidkaren har som regel bevisbördan för att visa att skadan inträffat 

på grund av ett förhållande som legat utanför dennes kontroll.91 Till skillnad från det vanliga 

culpaansvaret räcker det alltså att omständigheten som lett fram till skadan kunde kontrolleras 

av den som ålagts kontrollansvaret. Beroende på tillämplig lagstiftning kan ansvaret omfatta 

endast direkta skador, som i köplagen (1990:931; KöpL), eller både för direkta och indirekta 

skador, som i konsumentköplagen (1990:932; KKL) och konsumenttjänstlagen.92 

 

                                                
87 Johansson, 2013, s. 247. 
88 SOU 1979:36 s. 272–273. 
89 SOU 1995:11 s. 99. 
90 Prop. 1984/85:110 s. 267. Se även SOU 2000:110 s. 95. 
91 RH 1994:114. 
92 Prop. 1988/89:76 s. 46, prop. 1989/90:89 och 31 § KtjL. 
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4 Näringsidkares ansvar för fel i tjänst 
 

I det föregående avsnittet behandlades frågan om hur culpabedömningar i allmänhet görs. 

Culpabedömningar görs för att avgöra om den som orsakat en skada bär ansvaret för att ersätta 

den på grund av ett otillbörligt agerande. Att det föreligger ett fel i en tjänst är inte detsamma 

som att en skada har inträffat, även om ett fel mycket väl kan leda till en skada. I det här kapitlet 

ska dels frågan om vad som utgör ett fel behandlas, dels under vilka förutsättningar 

näringsidkaren ansvarar för felet. Som tidigare framgått behöver inte näringsidkarens ansvar 

för felet grundas på culpanormen, utan ansvaret är ofta strängare än så, exempelvis i form av 

presumtions-, garanti- eller kontrollansvar.  

   I avtalsförhållanden rörande tjänster avses med fel att resultatet, efter att tjänsten fullgjorts, 

men även dessförinnan, avviker från de krav som beställaren kan ställa utifrån avtalet eller 

lagstiftning. Felet kan bestå i att tjänsten utförts på fel sätt, t.ex. att ett hus uppförts med fel 

dimensioner eller saknar en viss avtalad egenskap, eller att föremålet för tjänsten skadats eller 

brister i kvalitet.93 Ett fel kan, om det inte åtgärdas, i förlängningen orsaka beställaren skada. 

Vad som avses med fel i olika sammanhang kommer att utvecklas i kapitlets underavsnitt 

nedan. Här kan dock redan nu generellt sägas att en näringsidkare som utför en tjänst i princip, 

ibland med vissa undantag, bär ett absolut ansvar för att leverera en felfri tjänst, ett felfritt 

resultat och att skyldigheten att avhjälpa eller på annat sätt ansvara för uppkomna fel i första 

hand inte är en fråga om skadestånd. I grunden handlar det om en principiell skyldighet att 

leverera en avtalsenlig prestation.94 När ett fel eller en skada uppstår efter att tjänsten slutförts 

kan dock ansvarsbedömningen se annorlunda ut.  

 

4.1 Allmänt om tjänster och fel i tjänst 
Konsumenttjänster är ett vitt begrepp och kan innefatta det mesta som konsumenter beställer 

från näringsidkare som inte direkt är köp av fasta och lösa saker. Ett första försök att 

kategorisera tjänsterna är att dela upp dem utifrån om resultatet för tjänsten är av materiell eller 

ideell karaktär. De senare omfattar olika typer av rådgivningstjänster, finansiella tjänster med 

mera där prestationen är av huvudsakligen intellektuell karaktär. Materiella tjänster är sådana 

där näringsidkaren utför ett arbete på fast eller lös egendom för konsumentens räkning och det 

är även dessa arbeten som omfattas av konsumenttjänstlagen enligt dess 1 §. Lagen omfattar 

även förvaring av saker. Utöver de ideella tjänsterna bortfaller även, enligt 2 §, tillverkning av 

                                                
93 Hedberg, 2010, s. 19. 
94 Hedberg, 2010, s. 20. 
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lösa saker och arbete som utförs som en del av ett avtal om köp av vara, såsom installation eller 

felavhjälpande. Dessa kan istället omfattas av konsumentköplagen. Det avgörande är om köpet 

eller tjänsten är det huvudsakliga föremålet för avtalet, 2 § 2 st KKL. Uppförande av småhus 

omfattas numera alltid av konsumenttjänstlagen, även om det är på ofri grund och därmed lös 

egendom. Det ska nämnas att lagen i vissa fall kan tillämpas analogt för konsumenttjänster som 

egentligen faller utanför dess tillämpningsområde. 95  Vad gäller tjänsteavtal mellan 

näringsidkare kan eventuellt analogier göras till lagen, men då måste man dock ta hänsyn till 

att de tvingande bestämmelserna har kommit till just på grund av konsumentskyddsintresset.96 

   Lagen är enligt 3 § semidispositiv; den är tvingande till konsumentens fördel, åtminstone vad 

gäller reglerna om näringsidkarens kontraktsbrott och för fel i tjänsten. 97  Däremot råder 

avtalsfrihet vad gäller bland annat frågor om tjänstens omfattning och utförande.98 Vilka fel 

som konsumenten kan göra gällande framgår av 9–15 §§. Dessa rör alla så kallade faktiska fel, 

alltså sådana som på något sätt är direkt kopplade till resultatet för tjänsten. Rättsliga fel och 

rådighetsfel regleras inte i lagen.99 Felreglerna är kopplade till bestämmelserna i 4–8 §§, som 

anger vad konsumenten har rätt att förvänta sig av näringsidkaren.100 

   De mest centrala bestämmelserna om fel finns i 9 § och berör fel på grund av att resultatet 

inte lever upp till kravet på fackmässigt utförande enligt 4 §. Detta krav och när en brist räknas 

som fel behandlas utförligare under 4.2 nedan. Redan här ska dock sägas att ett relevant fel 

föreligger även om det orsakats av ren våda, alltså om resultatet avviker från de i lagen 

uppställda kraven även om det inte beror på näringsidkaren eller någon annan, se ordalydelsen 

i 9 § 1 st. 1. Vidare får inte resultatet avvika från några säkerhetsföreskrifter utfärdade av 

myndigheter, annars föreligger fel enligt 9 § 1 st 2. Enligt den öppna formuleringen i tredje 

punkten samma stycke föreligger även fel om resultatet på annat sätt avviker från vad som är 

avtalat. Mer om hur det ska bedömas under 4.3 nedan. Vad gäller småhusentreprenader 

kompletteras bestämmelsen av reglerna i 51–61 §§.  I 9 § 2 st finns bestämmelser om att fel 

föreligger om resultatet strider mot någon av bestämmelserna i produktsäkerhetslagen 

(2004:451) eller om näringsidkaren underlåtit att vidta sådana tilläggsarbeten som 8 § syftar 

till. Slutligen anses tjänsten vara behäftad med fel om resultatet avviker från vad näringsidkaren 

                                                
95 Prop. 1984/85:110 s. 142. 
96 Se Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 46, se även prop. 1984/85:110 s. 141. 
97 Prop. 1984/85:110 s. 27 n. 
98 Johansson, 2013, s. 115. 
99 Johansson, 2013, s. 191.  
100 Hellner, Hager & Persson, 2010, s. 99.  
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utfäst genom marknadsföring (10 §) eller om resultatet för tjänsten försämras under den tid som 

näringsidkaren genom garanti åtagit sig ansvaret för den (14 §).  

   Den relevanta tidpunkten för bedömningen om huruvida fel föreligger eller ej är då uppdraget 

avslutades, eller, om tjänsten avsåg arbete på en sak, tidpunkten då denna åter kom i 

konsumentens besittning. Det senare gäller inte om konsumenten låter dröja med att hämta 

saken hos näringsidkaren som avtalat, se 12 §. Uppstår fel senare, ansvarar näringsidkaren för 

dessa om de beror på dennes avtalsbrott.101 

 

4.1.1 Bedömningen 
Generellt kan sägas att en tjänst är behäftad med fel om den avviker från vad konsumenten har 

rätt att kräva.102 Detta påstående måste dock konkretiseras. Först måste bestämmas vad som 

skulle utgöra ett felfritt resultat för att sedan kunna pröva om resultatet avviker från denna 

standard.103 Denna standard ska motsvara ett fackmässigt resultat och vad det innebär avgörs i 

första hand utifrån vad som är avtalat mellan parterna. Därtill ska resultatet inte avvika från 

några säkerhetsföreskrifter samt överensstämma med uppgifter som näringsidkaren lämnat 

genom eventuell marknadsföring. Föremålet för tjänsten och dess omfattning kan givetvis 

variera stort och bedömningen av vad som är avtalat och fackmässigt kan därför också variera 

stort. Akuta reparationer under dåliga förhållanden medför till exempel normalt att lägre krav 

kan ställas på resultatet än under mer gynnsamma förutsättningar. Dock ska detta i så fall vara 

något konsumenten insett eller bort inse. 104  Det centrala temat för bedömningen är vad 

konsumenten, i fråga om resultat, har haft fog att räkna med.105 Det är också det slutliga 

resultatet som är avgörande i fråga om fackmässighet enligt 9 § 1 st. 1. Har näringsidkaren 

använt icke fackmässiga metoder som lett till ett i och för sig godkänt resultat, men genom detta 

låtit utförandet ta längre tid än vad som kan krävas, ska detta bedömas som ett dröjsmål och 

därigenom påverka priset, men inte bedömas som ett fel i lagens mening.106 Förutom de rent 

objektiva förutsättningarna som ställs upp i lagen ska som redan sagts fel anses föreligga om 

resultatet avviker från vad konsumenten haft fog för att förvänta sig. Denna bedömning blir 

                                                
101 Prop. 1984/85:110 s. 54. 
102 Johansson, 2013a, s. 193.  
103 Se Johansson, 2013a, s. 194.  
104 Se prop. 1984/85:110 s. 189. 
105 Vad köparen med fog kunnat förutsätta är också ett rekvisit i 4 kap. 19 § JB. Vilka förväntningar som är 

befogade får avgöras från fall till fall och mycket kan givetvis skilja mellan konsumenttjänster och köp av 
fast egendom. Däremot torde viss ledning kunna hämtas från praxis rörande JB:s regler när det gäller 
konsumenttjänster som avser uppförande av småhus. Vad köparen med fog kunnat förutsätta ska vid köp av 
fast egendom bedömas utifrån de byggmetoder m.m. som gällde när huset uppfördes, se NJA 2010 s. 286. 

106 Prop. 1984/85:110 s. 190.  
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subjektiv och får avgöras utifrån avtalet, föremålet för avtalet och allmänna krav på 

fackmässighet.107 Det är inte möjligt att här ge en uttömmande förklaring, utan frågan kommer 

att diskuteras mer ingående genom rättsfallsanalyserna nedan.  

   Om det kan konstateras att en avvikelse föreligger måste, innan frågan om eventuella 

påföljder aktualiseras, avgöras om felet är relevant enligt lagen. Först måste avgöras om 

reklamation skett i rätt tid, enligt 17 § KtjL. Reklamation ska enligt bestämmelsen ske inom 

skälig tid från det att konsumenten märkt eller bort märka felet. 108  Någon direkt 

undersökningsplikt föreligger inte, dock bör konsumenten åtminstone ytligt granska resultatet 

för att i ett tidigt läge upptäcka eventuella enkelt upptäckbara fel. 109  Det krävs inte att 

konsumenten besitter några särskilda kunskaper för att förstå eventuella fel. Det räcker med att 

felen gör sig synliga vid normal användning av föremålet för tjänsten, vilket, beroende på dess 

karaktär, kan ta viss tid. Bestämmelsen innehåller en bortre tidsgräns om tio år för arbeten på 

fast egendom, för när reklamation senast kan göras, och tre år för övriga tjänster. Underlåter 

konsumenten att reklamera felet i tid mister han rätten att göra påföljder gällande. 

Avslutningsvis kan sägas att påföljder inte kan göras gällande om felet beror på konsumenten 

enligt 16 §. Om felet innebär en förlust i näringsverksamhet för konsumenten kan det även 

finnas en giltig friskrivning i avtalet enligt 31 § 5 st. I annat fall kan inte näringsidkaren friskriva 

sig, då lagen är tvingande i dessa delar till konsumentens fördel.  

   Om fel har konstaterats och det är relevant på så vis att konsumenten kan göra det gällande, 

återstår till sist frågan om vilka påföljder som kan aktualiseras. Dessa finns reglerade i 19–23 

§§ och ska inte tas upp närmare här. Avslutningsvis ska sägas att viss ledning kan hämtas från 

konsumenttjänstlagen även i rent kommersiella förhållanden, där dock skadestånd alltid torde 

fordra culpa om ingenting annat framgår av avtalet eller lämnade garantier.110 

 

4.1.2 Särskilt om småhusentreprenader 
När konsumenttjänstlagen infördes på 80-talet undantogs tjänster som avsåg uppförande av 

familjehus, så kallade småhusentreprenader. Denna typ av tjänster skiljer sig på många sätt från 

andra tjänster som omfattas av lagen på grund av deras förhållandevis stora omfattning. Trots 

att köp av nyproducerade hus alltid har varit en av de största investeringarna som privatpersoner 

normalt gör i livet ansågs skyddsintresset tillgodosett genom garantin och försäkringen som 

                                                
107 Se Johansson, 2013, s. 194. Vidare tycks även formen för avtalet ha betydelse, såsom om det rör sig om en 

utförandeentreprenad eller en totalentreprenad. 
108 Reklamation som görs inom två månader ses alltid som gjord inom skälig tid enligt samma paragraf.  
109 Se prop. 1984/85:110 s. 217.  
110 Hellner, Hager & Persson, 2010, s. 123–124. 
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följde med det dåvarande statliga bostadsstödet.111 När stödet minskade uppstod då till slut ett 

behov av att också låta konsumenttjänstlagen omfatta småhusentreprenaderna och genom en 

lagändring som trädde ikraft 2005 skedde detta genom att särskilda bestämmelser fördes in i 

lagen genom 51–61 §§.112 Bestämmelserna ska inte redogöras för i detalj här. De inledande 

bestämmelserna rör vissa bevisfrågor, vars egentliga huvudsyfte är att främja användandet av 

skriftliga avtal. 113  Därefter kommer ett flertal bestämmelser, som är unika för 

småhusentreprenader, som rör slutbesiktning efter att arbetet slutförts. Det är tidpunkten för 

slutbesiktningen som utgör utgångspunkten för felbedömningen. 114  Enligt 60 § får 

konsumenten, efter att tjänsten godkänts i slutbesiktningen, endast göra gällande sådana fel som 

antecknats där i. Dock får konsumenten göra gällande sådant som han själv påpekat vid 

slutbesiktningen och fel som varit dolda för besiktningsmannen.  

 

4.1.3 Särskilt om skadestånd 
Ovan har berörts näringsidkarens felansvar rörande resultatet för tjänsten. Nu ska också något 

sägas om skadeståndsansvaret enligt 31–32 §§ KtjL. Enligt 31 § 1–3 st. har näringsidkaren ett 

kontrollansvar för ekonomiska skador som konsumenten drabbas av på grund av fel i tjänsten 

eller för att den inte slutförts i tid.115 Vad gäller sådant som näringsidkaren särskilt utfäst om 

resultatet för tjänsten gäller dock ett garantiansvar.116 Skadeståndsskyldigheten avser även 

sakskada på själva föremålet för tjänsten enligt 31 § 4 st. Paragrafen omfattar även annan 

egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem i dennes hushåll. I övrigt har 

näringsidkaren, enligt 32 §, ett utökat ansvar för skador som drabbar konsumenten, som inte 

beror på fel eller dröjsmål. Detta kan handla om att föremålet för tjänsten, eller någon annan 

egendom tillhörig konsumenten, när den finns i näringsidkarens besittning, förstörs eller 

skadas. För dessa skador föreligger ett presumtionsansvar. Det ligger dock på konsumenten att 

bevisa att en sakskada inträffat under tiden föremålet funnits hos näringsidkaren. 117 

Skadeståndsansvaret aktualiseras i första hand om skadorna inte kan åtgärdas eller ersättas med 

konsumenttjänstlagens vanliga regler om näringsidkarens ansvar för fel. Enligt 32 § 2 st. har 

dock näringsidkaren ett vanligt culpaansvar, som annars alltid finns i inomobligatoriska 

                                                
111 Prop. 1989/90:77 s. 17–18.  
112 Prop. 2003/04:45 s. 29. 
113 Se Johansson, 2013, s. 566.  
114 58 § KtjL. 
115 I praktiken handlar det om force majeure-händelser, som faktiskt konkret hindrat näringsidkaren från att 

fullgöra prestationen i tid eller felfritt, se Björklund, 1997, s. 188–189. Mer om vad kontrollansvaret innebär, 
se 2.2.3.3 ovan. 

116 SOU 2000:110 s. 94.  
117 Björklund, 1997, s. 201.  
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förhållanden om det inte avtalats bort, för övriga sakskador och rena förmögenhetsskador som 

inte har ett samband med fel eller dröjsmål.  

   Sedan bonus pater familias övergivits som utgångspunkt för vad som utgör den goda sedvanan 

har sedvanans betydelse för culpabedömningarna minskat i betydelse.118 Dock kan sedvanan 

ibland få betydelse för vissa situationer, när ledning inte direkt kan hämtas ur föreskrifter eller 

praxis. Närmare bestämt när situationen ska bedömas utifrån vilka aktsamhetskrav som kan 

ställas på vissa yrkesmän i vissa branscher, såsom tidigare har berörts under 3.1. Att 

branschpraxis kan få betydelse framgår av ett tämligen gammalt rättsfall, NJA 1945 s. 648, där 

en arbetare skadats när en spindeldocka föll över honom. Spindeldockan hade varit uppställd 

på träklossar, en metod vars användning var väl utbredd i branschen utan att några olyckstillbud 

hade förekommit under lång tid. Utifrån detta kom HD fram till att förförandet inte hade varit 

vårdslöst. Sedvanan har alltså ett nära samband med branschpraxis och nära knutet till den är 

standardavtalen, som vi ska se i nästkommande avsnitt. 

 

4.2 Avtalet 
Standardavtal finns inom många delar av näringslivet. De syftar till att erbjuda generaliserade 

avtal med stort användningsområde och kan användas för, eller åtminstone utgöra grunden till, 

många avtalsförhållanden och på så vis spara avtalsparterna den möda det kan innebära att 

förhandla fram ett avtal från grunden.119 Detta kan dock leda till att avtalsparterna använder sig 

av avtalet utan att närmare specificera hur det ska användas för den aktuella situationen, vilket 

kan leda till att den faktiska gemensamma partsavsikten, vid en eventuellt senare uppkommen 

tvist, blir svår att fastställa. Standardavtalet fyller annars också den funktionen att de preciserar 

rättsläget, vilket kan vara särskilt användbart på områden där det saknas täckande lagstiftning, 

såsom ofta är fallet vid entreprenader.120 Tanken är att avtalen ska innehålla en väl avvägd 

fördelning av skyldigheter och rättigheter mellan parterna. Det utbredda bruket av standardavtal 

har även gjort att de i många fall kan betraktas som ett uttryck för sedvänja och därigenom 

fungera som rättstillämpningsfakta och således ibland äga viss tillämpbarhet även när det inte 

använts på det konkreta avtalsförhållandet.121 I det kommande kommer ordet entreprenad att 

användas företrädelsevis framför ordet tjänst.  

 

                                                
118 Hellner & Radetzki, 2014, s. 122–123.  
119 Bernitz, 2013, s. 20–21. 
120 Bernitz, 2013, s. 21. 
121 Se Lehrberg, 2010, s. 181–182. 
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4.2.1 AB 04 
AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader, är 

ett standardavtal framförhandlat inom förhandlingsorganisationen Byggandets 

Kontraktskommitté, BKK, som består av olika företrädare för byggindustrin i Sverige. Avtalet 

gäller alltså bland annat uppförande av hus där beställaren inte är en enskild konsument. Avtalet 

har en särskilt stor betydelse eftersom det saknas lagstiftning som specifikt reglerar 

entreprenadförhållanden.122  

   Avtalets andra kapitel innehåller bestämmelser om hur entreprenaden ska utföras. Av 

huvudregeln i 2 kap. 1 § AB 04 framgår att entreprenaden ska utföras enligt avtalet och att den 

ska utföras fackmässigt. Entreprenörens ansvar för skador som uppkommer innan dess att 

tjänsten avslutats omfattar även rena olyckshändelser och motsvarar därmed ett kontrollansvar 

likt det i konsumenttjänstlagen.123 Här är alltså fråga om ett ansvar att fullgöra avtalet så att, 

när entreprenaden avslutas, resultatet motsvarar vad som är avtalat. Efter att arbetet avslutats 

ansvarar entreprenören för fel som visar sig under garantitiden, enligt 5 kap. 5 § AB 04, samt 

för skada som orsakats på grund av fel enligt 7 § samma kapitel. Garantitidens längd bestäms 

av 4 kap. 7 § AB 04. Ansvaret begränsas till att omfatta sådana fel som visar sig efter att 

entreprenaden godkänts vid besiktningen. Noterades fel vid besiktningen och krävde beställaren 

inte då ett avhjälpande bortfaller rätten att göra det gällande.124 Vad som utgör fel bestäms 

utifrån parternas avtal och vad beställaren har rätt att kräva utifrån det och utifrån det allmänna 

kravet på fackmässighet. 125  Ansvaret innebär en skyldighet att avhjälpa felet eller ersätta 

skadorna som det orsakat. Här är det dock viktigt att skilja på fel och skada, även om begreppen 

till viss del är överlappande.126 Ansvaret att åtgärda eller ersätta beställaren för fel kan ses som 

en förlängning på fullgörandeansvaret och bör inte förväxlas med skadeståndspåföljden. Skador 

som drabbat beställaren som beror på fel kan ersättas med skadestånd, varvid utgångspunkten 

även här är att fel föreligger. Skadestånd kan i vissa situationer även utgå trots att fel inte 

föreligger, om skadan orsakats av entreprenörens culpa.127 

   Enligt 5 kap. 6 § AB 04 ansvarar entreprenören efter garantitiden endast för väsentliga fel 

som beror på dennes vårdslöshet. Om ansvar föreligger för fel, föreligger även ansvar för skador 

som beror på felet, enligt 5 kap 8 §. Vad som menas med vårdslöshet ges ingen speciell 

                                                
122 Se Ossmer SvJT 2006 s. 645, s. 647. 
123 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 73–74. 
124 Hedberg, 2010, s. 93.  
125 Hedberg, 2010, s. 92. 
126 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 76. 
127 AB 04 kap. 5 § 11, se även Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 76.  
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betydelse i AB 04 och begreppet torde därför ges samma betydelse som inom den övriga rätten. 

Det är alltså fråga om en klassisk culpanorm.128 För att ansvar ska föreligga krävs alltså två 

saker: dels ska ett väsentligt fel föreligga, dels ska felet bero på entreprenörens vårdslöshet. Vid 

bedömningen av om felet är väsentligt måste hänsyn tas till flera aspekter.129 Först påverkas 

bedömningen av hur tidigt eller hur ofta felet gör sig gällande. Vidare har omfattningen av den 

skada som felet orsakat stor betydelse, med vilket menas dels kostnaderna som är förknippade 

med denna, särskilt i förhållande till entreprenadsumman, och dels om felet innebär stor 

olägenhet för beställaren. Den tredje aspekten tar sikte på felets eller skadans karaktär, alltså 

huruvida det påverkar möjligheterna att bruka föremålet för tjänsten på avsett sätt, eller om det 

påverkar föremålets framtida hållbarhet, eller om felet innebär en fara för hälsa med mera. Ett 

hus ska därmed ha fukttäta och hela väggar, tak, golv och så vidare. 130  Sist ska också tas hänsyn 

till om beställaren själv med enkelhet kan åtgärda felet själv. Entreprenörens vårdslöshet 

bedöms enligt principerna för den sedvanliga culpabedömningen som beskrivits ingående ovan.   

 

4.2.2 ABS 95 och ABS 06 
Sedan konsumenttjänstlagen, genom en lagändring 2005, kom att omfatta även 

småhusentreprenader, regleras det mesta av parternas rättigheter och skyldigheter genom lagen. 

I och med detta ersattes det gamla avtalet ABS 95, Allmänna bestämmelser för 

småhusentreprenader, av ABS 06. ABS 06 innehåller bestämmelser som fyller ut och 

kompletterar konsumenttjänstlagens bestämmelser, men den ändrar ingenting väsentligt 

rörande entreprenörens ansvar för fel, då lagen till stora delar är tvingande till konsumentens 

fördel. Här kommer jag kort att beröra båda avtalen. Skälen till att jag här kommer att beröra 

även det äldre avtalet är att det fortfarande gäller för ett stort antal rättsförhållanden avseende 

familjehus som uppförts innan 2005, såsom husen som var föremål för tvisten i 

Myresjöhusdomarna som behandlas nedan.  

   Regleringen i 2 kap. 1–4 §§ ABS 95 innehåller bestämmelser om hur entreprenaden ska 

utföras och vilka krav konsumenten kan ställa på den. Dessa krav överensstämmer i mångt och 

mycket med de krav som 4–8 §§ KtjL ställer på uppdragets utförande.131 Bestämmelsen om fel 

i ABS 95 kap. 2 § 6 ålägger entreprenören samma ansvar för fel bestående i avvikelse från 

avtalet eller bristande fackmässighet som konsumenttjänstlagen. Felet är relevant även om det 

                                                
128 Om vad detta innebär ifråga om ansvar och bevisbörda m.m. se 2.2.3 ovan. 
129 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 78 med hänvisning till kommentarerna fogade till AB 04. 
130 Hedberg, 2010, s. 94.  
131 KtjL innefattar dock även, enligt 10–11 §§, uppgifter som lämnats vid marknadsföring och sådant som 

näringsidkaren borde ha upplyst konsumenten om. 
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beror på en olyckshändelse. Likt AB 04 innehåller ABS 95 en garantitid under vilken 

entreprenören ansvarar för alla fel som visar sig, som inte var synliga vid slutbesiktningen, om 

entreprenören inte kan visa att felet uppstått till följd av olyckshändelse som inträffat efter 

uppdragets avslutande eller på grund av konsumentens vanvård. Till skillnad från 

konsumenttjänstlagens nu gällande tidsfrist på tio år för småhusentreprenader, har ABS 95 

endast en garantitid på två år.132 Efter garantitidens utgång ansvarar entreprenören, enligt ABS 

95 5 kap. 7 §, likt AB 04, endast för väsentliga fel som dessutom beror på entreprenörens 

vårdslöshet. Här är alltså skyddet för konsumenten betydligt sämre än det skydd som ges i 

konsumenttjänstlagen. Utifrån hur avtalet är avfattat måste ansvaret alltså vara att bedöma 

utifrån den klassiska culpanormen. Att så kanske ändå inte är fallet framgår av HD:s 

resonemang i fallet NJA 2015 s. 1040, som diskuteras mer ingående nedan.  

 

4.3 Fackmässighet 
I avtalsförhållanden där naturagäldenären är en näringsidkare kan sägas finnas ett allmänt krav 

på att prestationen ska vara fackmässigt utförd. Här avses i första hand tjänster, alltså då 

näringsidkaren utför ett arbete för motpartens räkning, även om gränsdragningen mot köp inte 

alltid är given. För tillhandahållande av varor är resonemangen inte i alla delar relevanta. I vissa 

fall kan bristande fackmässighet i sig medföra skadeståndsansvar om prestationen är behäftad 

med fel, trots att culpa i övrigt inte skulle ha ansetts föreligga.133 Bristande fackmässighet i sig 

räknas som fel, även om felet förmodligen ofta kan beskrivas på ett mer konkret sätt än så, och 

därmed grunda skadeståndsansvar enligt 31 § KtjL om konsumenten drabbats av en skada till 

följd av detta. Kraven för att påvisa att en tjänst inte är fackmässigt utförd torde vara lägre än 

för att påvisa att felet beror på culpa. Detta följer av att högre krav kan ställas på en yrkesperson 

som handlar inom sitt gebit, än en normalt bevandrad och i övrigt redbar person gör på samma 

område. Bristande fackmässighet innebär att tjänsten är felaktig, vilket medför att vissa 

påföljder kan göras gällande om avtalsförhållandet omfattas av konsumenttjänstlagens 

reglering. För att utkräva ansvar för skador som beror på felet krävs mer; då krävs en 

skadeståndsrättslig ansvarsgrund, som kan vara culpa, presumtionsansvar eller kontrollansvar. 

   Något allmänt krav på att prestationer ska vara fackmässigt utförda finns inte reglerat i lag, 

men det finns goda skäl att betrakta kravet som en rättsgrundsats.134 Det finns inte heller någon 

                                                
132 ABS 95 kap. 4 § 4. 
133 Som när resultatet av en konsumenttjänst anses felaktig på grund av bristande fackmässighet enligt 31 § KtjL. 

Här tillämpas ett kontrollansvar om skadan beror på felet i tjänsten. 
134 Se första stycket i Hovrättens bedömning i RH 1998:60. I övrigt kan eventuellt analogier göras till köplagen i 

kommersiella förhållanden.  
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enhetlig definition av begreppet fackmässighet. Istället får svaret sökas i olika lagstiftningar. I 

konsumenttjänstlagen finns kravet inskrivet i den generalklausulsliknande 4 §. 135 

Bestämmelsen används som utgångspunkt vid tillämpning av lagens övriga bestämmelser och 

parternas avtal. I och med att det saknas en allmän civillag i Sverige och en motsvarighet till 

konsumenttjänstlagen i avtalsförhållanden mellan näringsidkaren, kan viss ledning hämtas från 

just konsumenttjänstlagen i dessa sammanhang. Därför kommer den fortsatta framställningen 

att ha sin huvudfokus på konsumenttjänstlagen, men det ska kommas ihåg att resonemangen i 

många delar även är relevanta i rent kommersiella förhållanden. Beträffande rent kommersiella 

tjänsteavtal kan även vissa analogier göras till köplagen.136  

   Regeln i 4 § är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att näringsidkaren inte kan 

friskriva sig från ansvar för dåligt utfört arbete i avtalet.137 Dock kan omständigheter, som t.ex. 

ett lägre pris eller effektivare metod, ibland ursäkta en lägre standard än vad som eljest hade 

krävts.138 Föremålet för tjänsten och avtalet måste också beaktas, såtillvida att det ibland kan 

följa naturligt att kravet på fackmässighet sänks utifrån situationen. 139  I avtal mellan två 

näringsidkare råder däremot avtalsfrihet vad gäller standarden och friskrivningar är därmed som 

utgångspunkt giltiga. Dock kan sådana friskrivningar i vissa fall bli föremål för jämkning enligt 

36 § AvtL140. Friskrivningar med innebörden att naturagäldenären friskriver sig från påföljder 

för icke fackmässigt utfört arbete torde dock vara ovanligt och det kan antas att kravet på 

fackmässighet rent allmänt är underförstått även i rent kommersiella förhållanden. Därutöver 

borde, som sagt, eventuellt analogier kunna dras från konsumenttjänstlagen när avtal mellan 

två näringsidkare saknar närmare bestämmelser om den avtalade standarden. 141  Utöver 

bristande fackmässighet anses en utförd tjänst vara behäftad med fel, enligt 9 §, om resultatet 

inte överensstämmer med vad som är avtalat och resultatet får inte heller, i 

konsumentförhållanden, strida mot några säkerhetsföreskrifter enligt 5 §. Detta kan innebära 

att skadeståndsansvar för fel i utfört arbete kan föreligga, trots att arbetet i sig kan anses 

fackmässigt utfört, om konsumenten drabbats av skada på grund av ett fel i övrigt enligt 31 §. 

I första hand innebär dock ett fel i tjänsten på grund av bristande fackmässighet att konsumenten 

har rätt hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, begära prisavdrag eller häva avtalet.142 

                                                
135 Björklund, 1997, s. 36. 
136 Hellner, Hager & Persson. 2010, s. 123. 
137 Se prop. 1984/85:110 s. 38 och 157.  
138 Se t.ex. ARN 1999-5771. 
139 Se Björklund, 1997, s. 38. 
140 Lag (1915:218; AvtL) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
141 Se Hellner, Hager och Persson, 2010, s. 100. 
142 Förutsättningarna för respektive påföljd finns i 16 och 19–21 §§ KtjL. 
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Det ska också nämnas att fel anses föreligga enligt 9 § 1 st 1 p även om avvikelsen från vad 

som följer av 4 § beror på en ren olyckshändelse. Ansvaret för fel är således i det närmaste 

strikt, eller åtminstone en form av kontrollansvar.143 Detta skulle kunna innebära att frågan om 

fackmässigheten får en mindre betydelse, i vart fall i fråga om fel. 

   Själva bedömningen om vad som är ett fackmässigt tillfredsställande utfört arbete från 

näringsidkarens sida ska bedömas utifrån en objektiv måttstock.144 Det är åtminstone vad lagens 

förarbeten anger. I verkligheten lär nog bedömningarna innefatta ett visst mått av fritt skön. 

Bedömningen är nog tänkt att utgå från vad som i allmänhet kan förväntas avseende utförande 

och resultat av en normalt skicklig fackperson. Enligt paragrafens specialmotivering i 

propositionen har erfarenhet i alla fall visat att det i praktiken, i enskilda fall, sällan är svårt att 

fastställa vad kravet på fackmässighet konkret innebär. 145  Näringsidkaren ska ta tillvara 

konsumentens intressen, tillhandahålla material, rådgöra med konsumenten om eventuella 

tilläggsarbeten och utföra tjänsten så att resultatet motsvarar vad konsumenten har fog att 

kräva.146 Kravet på fackmässighet kan sänkas eller nästintill bortfalla om konsumenten har 

accepterat att tjänsten utförs av en lärling, eller om avtalet avser provisoriska, akuta åtgärder.147 

I den enskilda situationen hämtas vägledning från beskrivningar, anvisningar med mera för 

olika metoder och val av material i den aktuella branschen eller inom den aktuella 

yrkeskategorin.148 Som exempel kan nämnas ett fall då en hantverkare monterat takpapp på ett 

hus för konsuments räkning utan att följa leverantörens bruksanvisningar. 149  Utförandet 

bedömdes som icke fackmässigt just på den grunden att monteringen skett i strid mot 

anvisningarna. Dock ogillades käromålet, men på andra grunder. Enligt lagstiftaren torde 

fackmässigheten vara att bedöma utifrån de kunskaper som förelåg vid den aktuella tiden och 

inte med beaktande av sådan kunskap som tillkommer senare, som kanske visar att en viss 

metod i efterhand visat sig vara olämplig.150  

   I vissa branscher, som till exempel just byggbranschen, finns gott om anvisningar om hur 

olika material ska begagnas och olika metoder användas.  För byggbranschen finns bland annat 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (Boverkets byggregler, BBR).151 Det finns givetvis 

inget exakt samband, men om dessa föreskrifter följs torde arbetet oftast bedömas som 

                                                
143 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 43. 
144 Prop. 1984/85:110 s. 38 och 157. Se även prop. 1989/90:77 s. 23. 
145 Prop. 1984/85:110 s. 157. 
146 Prop. 2003/04:45 s. 40 och prop. 1989/90:77 s. 23. 
147 Prop. 1984/85:110 s. 158. 
148 Prop. 1984/85:110 s. 157 f. 
149 RH 2013:44. 
150 Prop. 1989/90:77 s. 28. 
151 http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/. 
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fackmässigt utförd och tvärt om, om de inte följs. 152  Vidare finns även AMA (allmänna 

material- och arbetsbeskrivningar), som ges ut av AB Svensk Byggtjänst, som innehåller krav 

på material och utförande vid byggproduktion. Även här kan ledning hämtas för bedömningen 

av om ett arbete är fackmässigt eller inte.153 När det gäller byggnader finns också vissa krav på 

utförandet i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900; PBL). Som dock kommer att framgå senare, 

när Myresjöhusdomarna behandlas, kan väsentligt fel föreligga trots fackmässigt utförande. 

 

4.4 Avtalstolkning 
Avtal kan vara vagt formulerade och vilka naturagäldenärens förpliktelser är kan ibland 

uttryckas i generella termer, såsom att något ska lagas eller byggas. Att kunna fastställa avtalets 

innehåll är dock av stor vikt för att kunna avgöra om fel föreligger. För att kunna avgöra om 

naturagäldenären fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet, måste dessa kunna fastställas. Här 

kommer frågan om hur ett avtals innehåll tolkningsvis kan fastställas att diskuteras utifrån en 

kort analys av fallet NJA 2013 s. 271. Fallet rörde tolkningen av standardavtalet AB 92, men 

principerna som framkommer genom domen har bäring på såväl AB 04 som på kontraktsrätten 

i allmänhet. Det ska dock redan här erinras om att det finns en mängd olika metoder för tolkning 

av avtal, vilka alla tillkommit genom årtionden av domstolspraxis, som alla passar i olika 

sammanhang och åberopas i olika situationer utifrån det resultat som de olika parterna i en 

eventuell tvist vill åstadkomma. De olika metoderna kan även användas i kombination av 

domstolarna för att nå välavvägda resultat. Flera av dessa metoder kommer att beröras nedan i 

analysen av det aktuella rättsfallet.  

   Bakgrunden till tvisten i NJA 2013 s. 271 var, kort sammanfattat, att en entreprenör skulle 

utföra vissa arbeten på ett vattenverk. När beställaren genomförde funktionskontroller 

inträffade en omfattande översvämning i verket, till följd av att någon person, för vilken 

beställaren ansvarade, hade glömt att vrida av en kran. Entreprenörens försäkringsbolag krävde 

beställaren på ersättning för skadorna på entreprenadarbetet, i första hand oberoende vållande 

och i andra hand på grund av vållande, utifrån en bestämmelse i 5 kap. 4 § i standardavtalet om 

att entreprenören inte svarade för skador på entreprenadarbetet som beror på beställaren. 

Bestämmelsen reglerar ansvaret under entreprenadtiden, alltså innan risken normalt övergår 

från entreprenören till beställaren. 

                                                
152 Johansson, 2013, s. 129. 
153 Björklund, 1997, s. 37. 
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   HD inledde med att konstatera att lagstiftning till stor del saknas som reglerar 

entreprenadavtal, men att standardavtalen för utförandeentreprenader (AB) tillkommit mot 

bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och den dispositiva köplagen, varför det är 

naturligt att tolka bestämmelserna i ljuset av just dessa.154 När innebörden av ett avtal ska 

fastställas sökes i första hand den gemensamma partsavsikten. Denna har företräde även 

framför avtalets ordalydelse.155 När väl en tvist har uppstått kan det dock vara svårt att fastställa 

någon gemensam partsavsikt, då parterna har olika uppfattning om vad den kan ha varit från 

början. Kanske fanns det aldrig någon, vilket kan bero på otydligheter vid avtalets träffande. 

Detta konstaterade även HD i det aktuella fallet och då andra omständigheter, vid sidan om 

själva avtalet, saknades som kunde styrka hur parterna uppfattade bestämmelsen, gick 

domstolen vidare till en mer systeminriktad tolkning. Med detta menas att bestämmelsen ska 

förstås i sitt sammanhang, utifrån avtalets övriga bestämmelser och systematik. Här ska också 

beaktas entreprenadavtalens speciella karaktär, att de avser omfattande och komplicerade 

arbeten.156 Den systeminriktade tolkningen utgår från att avtalet följer en viss systematik och 

kan förutsättas vara fritt från interna motstridigheter. I det sammanhanget bör till exempel 5 

kap. 4 § kunna antas korrelera med 5 kap. 13 § som ålägger beställaren ett skadeståndsansvar 

för skador den orsakat på entreprenaden förutsatt culpa. Enligt 5 kap. 4 § ansvarar inte 

entreprenören för skador som beror på beställaren. Sett endast till ordalydelsen skulle härmed 

kunna förstås ett strikt ansvar för beställaren, i och med att uttrycket ”beror på” i gängse 

språkbruk knappast förutsätter någon form av kvalificerat ansvar. Uttrycket har därutöver ingen 

speciell juridisk innebörd. Här verkar det alltså som att en tolkning efter ordalydelsen initialt 

ger ett annat resultat än den systeminriktade tolkningen. 

   Vidare sökte domstolen ledning i allmänna obligationsrättsliga principer, bland annat utifrån 

hur de finns uttryckta i köplagen och konsumenttjänstlagen. Enligt 30 § KöpL och 16 § KtjL 

ansvarar näringsidkaren inte för fel som beror på något förhållande på beställarens sida. Detta 

innebär dock inte att ett skadeståndsansvar kan grundas direkt på nämnda bestämmelser.157 Som 

tidigare sagts krävs en ansvarsgrund för skadestånd, vilket t.ex. kan vara culpa. Bestämmelsen 

i 5 kap. 4 § AB 92 ansågs därför, med bakgrund av avtalets övriga bestämmelser och systematik 

samt den dispositiva rätt som finns rörande liknande förhållanden, endast fungera 

riskfördelande och innebar inget skadeståndsansvar oberoende av culpa. 

                                                
154 NJA 2013 s. 271, på s. 294–295. 
155 Se Adlercreutz & Gorton, 2010, s. 58. 
156 NJA 2013 s. 271, på s. 295. 
157 NJA 2013 s. 271, justitierådet Herres särskilda yttrande på s. 300–301. 
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   Avslutningsvis ska sägas att det inte är möjligt att ge något allmängiltigt generellt svar på 

vilka tolkningsprinciper som äger företräde framför andra, utan ofta måste en kombination av 

olika användas för att nå ett rättvist resultat. Rättsfallet ger ett exempel på den metod som kan 

användas när den gemensamma partsavsikten inte kan utrönas. Ordalydelsen får naturligtvis en 

stor betydelse, men den ska tolkas utifrån det system av regler som den utgör en del av. Att 

avtalet tillkommit mot bakgrund av den dispositiva rätten medför att reglerna kan antas ha 

samma, eller åtminstone liknande innebörd som denna. Domen visar på att relativt långtgående 

analogier kan göras till köplagen och konsumenttjänstlagen samt till allmänna 

obligationsrättsliga principer även vad gäller kommersiella entreprenadavtal, åtminstone vad 

gäller tolkningen av standardavtalens bestämmelser.158  

   Två andra fall ska också mycket kort beröras som också utgör exempel på fall där avtalet varit 

vagt formulerat eller där det annars rått osäkerhet om vad som faktiskt utgjort avtalsinnehåll. 

Det första fallet, som också är intressant av den anledningen att arbetet ansågs fackmässigt 

utfört trots att resultatet blev misslyckat, är NJA 1973 s. 493. Käranden var ett företag som 

reparerat en båt för svarandens räkning. Båtens motor hade havererat, varefter en reparatör hade 

undersökt den och gjort vissa reparationer. Dock havererade motorn igen efter bara några 

timmars bruk, varefter man kunde konstatera källan till felet var en annan än man tidigare trott 

och båten reparerades på nytt. Tvisten uppstod då svaranden vägrade erlägga betalning för den 

andra reparationen. Avtalet var muntligt och bestod endast i att beställaren hade bett reparatören 

att ”laga motorn”. Detta är på sätt och vis vagt, men ändå tydligt, och det är förmodligen så 

många avtal ser ut i praktiken. Samtliga tre instanser dömde till reparatörens fördel. Vid det 

första reparationstillfället hade reparatören upptäckt ett fel, som dock inte var grundorsaken till 

motorns problem, och åtgärdat detta. Domen innebär att näringsidkare inte behöver gå längre i 

sina undersökningar än vad omständigheterna ger anledning till. Se även NJA 1991 s 481, där 

HD bekräftar uppfattningen om bevisbördans placering. Hade tvisten rört ett 

konsumentförhållande hade tjänsten mera sannolikt bedömts som felaktig och naturagäldenären 

själv fått ansvarat för detta.159  

   Ett annat fall som aktualiserade frågan om hur osäkerhet om vad som utgör avtalsinnehåll ska 

hanteras är Svea hovrätts dom den 28 maj 2009 i mål T 6100-07. Målet rörde ett nybyggt hus 

som hade drabbats av sättningar och onormala rörelser i väggarna, vilka befanns hade orsakats 

av brister i torpargrunden. Avgörande för utgången av tvisten blev frågan om ritningen som låg 

                                                
158 Domen har dock fått kritik för att på ett olämpligt sätt försöka pressa in AB i köplagens systematik, vilket kan 

ha skapat mer otydlighet om vad som gäller än tidigare, se härom i Rådberg JT 2013/14 s. 667–673. 
159 Se prop. 1984/85:110 s. 189–190. 
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till grund för bygglovet kunde anses vara en del av parternas avtal. Näringsidkaren hade åtagit 

sig att bistå beställaren med upprättandet av bygglovshandlingarna och ritningarna hade 

presenterats för beställaren vid undertecknandet av avtalet. Oklarheten som rådde om huruvida 

ritningarna skulle anses vara en del av avtalet ansågs böra gå ut över den som upprättat 

kontraktet, alltså näringsidkaren. Ritningarna ansågs också utgöra en viktig och central del och 

därmed en del av avtalet. Dock medgav det tillämpliga standardavtalet mindre avvikelser från 

ritningarna, om dessa inte påverkade funktionen. I hovrätten slogs fast att huset var behäftat 

med bristfälligheter och att dessa berodde på avvikelsen från den ursprungliga ritningen. Det 

ska nämnas här att en representant för byggnadsnämnden hade vittnat om att bygglovet inte 

hade beviljats om ritningen hade överensstämt med den konstruktion som faktiskt användes.  

 

4.5 Ny teknik och vetskap 
En fråga som berördes under 2003 års lagstiftningsarbete avseende konsumentskyddet vid 

småhusentreprenader var den om så kallade utvecklingsfel, alltså om näringsidkare skulle 

åläggas ett ansvar för brister i arbetet som uppkommit trots att arbetet vid tiden för slutförandet 

var att betrakta som fackmässigt.160 Denna fråga är av stort intresse här, då den senare även 

aktualiserats i samband med Myresjöhusdomarna. 161  Frågan om ett arbete utförts på ett 

fackmässigt sätt ska enligt 12 § KtjL avgöras utifrån förhållandena vid tiden för tjänstens 

avslutande. Avgörande är alltså det tekniska vetandet som fanns vid den tidpunkten och 

kunskap och forskning som kommer senare är i regel inte relevant. 162  Ett utvecklingsfel 

föreligger om en aspekt av en tjänst, som vid tidpunkten för utförandet bedömdes som 

fackmässigt adekvat, senare, på grund av ny kunskap, visar sig olämplig. 163  I 

produktansvarslagen (1992:18) finns i 8 § 4 en bestämmelse om att en näringsidkare som satt 

en produkt i omsättning undgår skadeståndsansvar om det kan visas att faran vid tidpunkten 

inte gick att upptäcka mot bakgrund av den kunskap som förelåg då. 9 § 1, med hänvisning till 

4 § konsumenttjänstlagen anger att fel ska anses föreligga om tjänsten avvek från vad som kan 

krävas i form av fackmässighet vid tidpunkten för tjänstens avslutande, 12 §. Något krav på att 

visa att det inte var möjligt att upptäcka felet utifrån dåtidens kunskapsläge, motsvarande det i 

8 § 4 produktsäkerhetslagen, finns alltså inte. Regeringen övervägde dock att införa en liknande 

bestämmelse. Skälen härför var att det skulle stärka konsumentskyddet och att det kunde anses 

                                                
160 Prop. 2003/04:45 s. 64–65. Frågan berördes även i prop. 189/90:77 s. 28. 
161 Se blanda annat NJA 2015 s. 110, på s. 124–125. 
162 Se prop. 1989/90:77 s. 28. 
163 Prop. 2003/04:45 s. 65. 
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rimligt att lägga risken för fel av förevarande slag på näringsidkaren, som är den som har bäst 

möjligheter att bedöma risker med metodval och material, vilket också skulle kunna ge 

incitament om att vara mer försiktig.164 Regeringen ansåg dock att nackdelarna skulle överväga 

fördelarna i och med bland annat att ansvaret skulle vara allt för betungande för särskilt små 

näringsidkare och att även den mest noggranne svårligen kan förutse alla tänkbara risker och 

brister. Att införa en reglering i konsumenttjänstlagen liknande den i produktansvarslagen 

skulle också innebära en fördyrning av hela byggprocessen som i slutändan även skulle 

övervältras på beställarna.165 Regeringen avstod från därför från att ändra konsumenttjänstlagen 

på detta sätt.  

 

 

5 Myresjöhusdomarna och närliggande praxis 
 
I detta avsnitt kommer domarna i Myresjöhusmålen som meddelades av HD under 2015 att gås 

igenom och kommenteras utifrån vad som hittills har behandlats i föregående kapitel. Först ska 

en allmän bakgrund till tvisten ges och därefter analyseras varje dom för sig, där den första 

behandlar frågan om huruvida det förelåg ett fel i tjänsten och den andra om huruvida 

näringsidkaren ansvarade för felet. Därefter, i det sjätte och sista kapitlet, kommer en diskussion 

utifrån olika intressen att föras samt avslutningsvis diskuteras hur domarna påverkat rättsläget 

rörande näringsidkares felansvar och culpaansvar. 

 

5.1 Bakgrund 
Myresjöhus uppförde under åren 1999-2003 34 småhus i Svedala på uppdrag av 

privatpersoner.166 För entreprenaderna gällde standardavtalet ABS 95, Allmänna bestämmelser 

för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare. Husen uppfördes med så kallade 

enstegstätade putsfasader. Konstruktionen innebär i korthet att ytterväggen utgörs av ett enda 

stycke, utan mellanliggande luftspalt, vilket senare visat sig innebära stora risker för 

fuktrelaterade skador. Vid den aktuella tiden var dock konstruktionen allmänt vedertagen i 

branschen och typgodkänd.167 Vissa av kärandena i målet var andrahandsköpare och stod alltså 

                                                
164 Prop. 2003/04:45 s. 65. 
165 Prop. 2003/04:45 s. 66. 
166 Åtminstone 30 000 villor och många flerfamiljshus har dock byggts i Sverige av olika entreprenörer med 

samma metod, se härom i SVT Nyheters artikel ”Drömhuset blev en mardröm”, 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/20120404110053_dromhuset_blev_en_mardrom.  

167 Konstruktionen med enstegstätade putsfasader var godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som 
mer om bakgrunden till typgodkännandet i Ny Tekniks artikel ” – Det var olyckligt att vi gav ok till 
fasadmetoden”, http://www.nyteknik.se/bygg/olyckligt-att-vi-gav-ok-till-fasadmetoden-6394622 
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inte i något direkt avtalsförhållande med Myresjöhus. En fråga som var föremål för prövning 

av domstolarna var därför även om huruvida dessa andrahandsköpare hade talerätt och kunde 

göra gällande samma fel som de som köpt husen direkt av entreprenören.  Den frågan kommer 

inte att behandlas i denna uppsats. 

   Kärandena, som alla drabbats av fuktskador i sina hus, yrkade att Myresjöhus skulle förpliktas 

att byta ut fasaderna och åtgärda fuktskadorna, alternativt utge ersättning för kostnaderna för 

motsvarande arbete. Grunderna som åberopades var att Myresjöhus ej hade agerat fackmässigt 

eller på ett tillbörligt sätt tillvaratagit köparnas intressen och därmed förfarit vårdslöst. Den 

felaktiga konstruktionen och fuktskadorna utgjorde, enligt talan, därutöver ett väsentligt fel, 

eftersom det innebar att husen saknade en kärnegenskap, hotade husens goda bestånd och även 

riskerade att leda till hälsoproblem. På grund av den begränsningsregel avseende 

näringsidkarens ansvar efter garantitidens utgång som fanns i ABS 95 kap. 5 § 7 var kärandena 

tvungna att dels visa att felet var väsentligt, dels att felet berodde på näringsidkarens 

vårdslöshet. Svarandens inställning var dock inledningsvis att något fel inte förelåg, då den 

valda konstruktionen var en del av parternas avtal och att några brister i fackmässighet inte kan 

ha funnits då konstruktionen var utbrett använd i branschen vid tiden för byggandet, den var 

anvisad av materialleverantören och typgodkänd. Därmed fanns ingenting som tydde på att 

risken skulle ha varit synlig och således kunde det inte vara fråga om culpa.  

 

5.2 NJA 2015 s. 110 – Förelåg fel i tjänsten? 
5.2.1 Referat 
Bakgrunden och parternas grunder för sina yrkanden har redan berörts ovan. Tingsrätten, som 

biföll kärandenas ersättningsyrkanden, kom till den slutsatsen att den valda konstruktionen med 

enstegstätade putsfasader utgjorde ett väsentligt fel mot bakgrund av den höga risk för skador 

som den innebar. Ett hus vars väggar inte är fukttäta saknar en kärnegenskap, vilket gjorde 

bedömningen om felets väsentlighet given. Därefter återstod frågan om Myresjöhus hade 

förfarit vårdslöst i valet av fasadkonstruktionen, vilket var en förutsättning för ansvar. Denna 

fråga sammanhänger med frågan om huruvida Myresjöhus agerat fackmässigt eller ej, vilket 

ska bedömas utifrån förhållandena vid tiden för tjänstens avlämnande. Avgörande här blev om 

risken med konstruktionen var upptäckbar vid detta tillfälle. I och med att inga kontroller av 

konstruktionens lämplighet hade gjorts, vare sig av Myresjöhus eller i branschen som helhet, 

ansåg tingsrätten att det inte var visat att riskerna inte hade gått att upptäcka. Enligt tingsrättens 

mening ansvarade alltså svaranden för felet på grund av vårdslöshet.   
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   Hovrätten instämde i att fel förelåg och att det var av väsentlig karaktär, men kom däremot 

till en annan slutsats vad gäller frågan om Myresjöhus hade varit vållande. Hovrätten ansåg att 

tjänsten hade utförts på ett fackmässigt sätt utifrån den kunskap som fanns inom branschen vid 

den aktuella tidpunkten. Något ansvar för brister som uppstår som inte har sin grund i bristande 

fackmässighet, eller avtalsbrott, ålägger vare sig konsumenttjänstlagen eller ABS 95 

näringsidkaren. Hovrätten utgick från att begreppet fackmässighet skulle ha samma innebörd 

som i ABS 95 som i konsumenttjänstlagen. Hovrätten ansåg att det beviskrav som tingsrätten 

hade uppställt var detsamma som vid ansvar enligt produktansvarslagen, något som lagstiftaren 

aktivt valt att inte införa vad gäller förevarande typ av tjänst. Hovrätten ogillade käromålet.  

   Även HD tolkade felbestämmelsen i ABS i ljuset av konsumenttjänstlagen och utgick från att 

relevanta begrepp skulle ha samma innebörd. Till stöd för tolkningen av bestämmelserna i ABS 

95 kunde, enligt HD, även ledning hämtas från regleringen i bland annat konsumentköplagen, 

köplagen och jordabalken. Enligt relevanta bestämmelser i dessa lagar ska varan stämma 

överens med vad som följer av avtalet (9 § KtjL), men även med vad köparen med fog kan 

förutsätta.168 Härav följer att bostäderna ska ha de egenskaper samt den användbarhet och 

hållbarhet som normalt kan förutsättas av en konsument som köper ett nybyggt hus. Utifrån 

detta drogs slutsatsen att ABS 95 kap. 5 § 7 kunde anses innebära att fel förelåg om huset inte 

hade den standard som konsumenten skäligen kunnat förutsätta och i det sammanhanget 

utgjorde kravet på fackmässighet endast en absolut minimistandard. Ett fel kan med andra ord 

föreligga även om kravet på fackmässighet i och för sig är uppfyllt, när resultatet avviker från 

konsumentens befogade förväntningar. Vad konsumenten hade rätt att förvänta sig fastställdes 

avtalstolkningsvis och i sammanhanget innebar detta att husen skulle vara lämpliga för sitt 

ändamål, alltså att fungera som privatbostad, vilket de inte gör om de saknar adekvat fuktskydd. 

Det ska också nämnas att ABS 95 1 kap. 2 § anger att den som tillhandahållit ritningar och 

liknande ansvarar för riktigheten i dessa, alltså att de varit lämpliga för sitt ändamål. Att ingen 

av parterna kände till riskerna med konstruktionen saknade i HD:s bedömning relevans, i och 

med att felet bedömdes utifrån avtalet och inte fackmässigheten, och därmed undveks frågan 

om ansvaret för utvecklingsfel som blev avgörande i hovrättens bedömning. I objektiv mening 

innebar den olämpliga fasadkonstruktionen ett fel mot bakgrund av avtalet, alltså vad 

konsumenterna haft fog att förvänta sig av det, och av omständigheterna i övrigt. I slutändan 

blev det en fråga om riskfördelning och HD ansåg det motiverat att näringsidkaren skulle stå 

risken. Enligt det aktuella avtalet var dock näringsidkarens ansvar för fel begränsat till sådana 

                                                
168 KKL 16 §, KöpL 17 § och JB 4 kap. 19 §. 
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som var väsentliga och dessutom orsakade av näringsidkarens vårdslöshet. Denna fråga 

bedömdes av HD i det senare målet.  

 

5.2.2 Kommentar 
Det ska inledningsvis sägas att hela tvisten prövades i underinstanserna, men när den nådde HD 

delades den upp i två mål. Detta fall, det första, rörde frågan om fel förelåg i tjänsten utifrån det 

mellan parterna gällande avtalet. Att fuktskador uppfattas som fel i ren allmän bemärkelse torde 

vara självklart. Frågan är dock om detta i det aktuella fallet var ett relevant fel som kunde göras 

rättsligt gällande. Ett fel i tjänsten kan alltså bestå i bristande fackmässighet i utförandet eller 

att resultatet avviker från vad som avtalats. Kravet på fackmässighet utgör endast en lägstanivå 

och trots att denna är uppnådd kan fel alltså föreligga om resultatet avviker från avtalet. Det 

torde innebära att det måste göras en åtskillnad mellan utförandet, som kan vara fackmässigt, 

och resultatet, i det här fallet en avsaknad av en väsentlig funktion, alltså väggarnas fuktskydd. 

Avgörande blir därmed vilka krav som kan ställas utifrån avtalet. Det ska erinras här om att 

avtalet rent faktiskt bestod i att husen skulle uppföras med enstegstätade putsfasader, så på det 

sättet var inte valet av konstruktion ett avvikande sådant. Därför måste bedömningen göras mer 

abstrakt genom att stor hänsyn tas till beställarnas befogade förväntningar. Här blir flera 

omständigheter relevanta. En sådan är att tjänsten bestod i en totalentreprenad avseende 

uppförande av familjebostadshus. Enligt ABS svarade näringsidkaren för riktigheten i 

tillhandahållna handlingar och ritningar. Beställarna hade knappast några möjligheter att själva 

bedöma lämpligheten i konstruktionen, utan var i praktiken tvungna att förlita sig på 

näringsidkarens kompetens och fackkunskap. Bedömningen mynnar ut i en fråga om objektiv 

riskfördelning. Objektiv såtillvida att det saknade betydelse att näringsidkaren saknade 

kännedom om riskerna; frågan blir vem som ska bära risken för att konstruktionen senare visar 

sig dålig. På så vis kan jag tycka att ansvaret för näringsidkaren börjar likna ett strikt sådant, 

även om det inte är riktigt så enkelt. Sammanfattningsvis blir den avgörande frågan, om husen 

och den valda konstruktionen var lämpliga för sitt ändamål, ganska enkel. Ett hus med väggar 

som inte på ett adekvat sätt skyddar mot fukt är inte lämpligt för ändamålet, alltså förelåg fel. 

   Det är svårt att bedöma prejudikatvärdet av domen, särskilt beträffande dess räckvidd. En 

intressant fråga är vilken effekt den har på liknande entreprenader i rent kommersiella 

förhållanden. HD nämner bara konsumentskyddsintresset uttryckligen vid ett enda tillfälle, men 

det kan nog antas ha haft en stor betydelse, vilket kommer att diskuteras senare. Dock skulle 

många av resonemangen mycket väl kunna tillämpas i kommersiella förhållanden och även på 

tjänsteavtal rörande annat än uppförande av småhus, vilket bland annat också framgår av 
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hänvisningarna till köplagen och jordabalken. Just det här med beställaren, eller köparens, 

befogade förväntningar finns, vad gäller köp av fast egendom uttryckligen reglerat i 4 kap. 19 

§ JB. Någon exakt motsvarighet finns inte i konsumenttjänstlagens regler om fel i 9 §. Inte 

heller det tillämpliga standardavtalet, ABS 95, hade någon liknande formulering, kanske av 

begripliga skäl. Tolkningsvis har dock ett sådant krav kunnat läsas in i avtalet, vilket jag 

egentligen inte anser vara något konstigt, särskilt inte eftersom det rör sig om ett så väsentligt 

fel. 

 

5.3 NJA 2015 s. 1040 – Ansvarade näringsidkaren för felet? 
5.3.1 Referat 
Efter att HD i den föregående domen slagit fast att användandet av konstruktionen med 

enstegstätade putsfasader innebar ett fel i tjänsten, återstod nu frågan om näringsidkaren också 

ansvarade för det. Ansvaret för fel som upptäcks efter garantitidens utgång var i det gällande 

standardavtalet ABS 95 kap. 5 § 7 begränsat till att endast omfatta väsentliga fel som orsakats 

av näringsidkarens vårdslöshet. Att felet var väsentligt var ostridigt och därmed återstod endast 

frågan om huruvida näringsidkaren vid valet av konstruktion förfarit vårdslöst eller ej.169 

   HD:s majoritet inledde med att betona att vårdslöshetsbedömningen ska göras utifrån den 

aktuella avtalssituationen och att culpa inte kan bestämmas abstrakt eller generellt. Prövningen 

inkluderar rent allmänt frågan om näringsidkaren agerat fackmässigt och med tillbörlig omsorg, 

men några djupare resonemang kring detta förs icke. Istället lyftes föremålet för avtalet och 

felets art samt vilka som är avtalsparter fram som av särskild vikt för bedömningen. Föremålet 

för avtalen var familjebostadshus, som skulle uppföras av näringsidkaren genom en 

totalentreprenad, vilket innebär att näringsidkaren genomför alla led i naturaprestationen, från 

projektering till utförande. Avtalet innebar ett konstruktionsansvar. I och med att fungerande 

väggar måste ses som en central och viktig del av avtalet och näringsidkarens åtaganden, måste 

kravet på aktsamhet ställas högt. Frågan om vårdslösheten blev på grund av den korta 

garantitiden i praktiken ofta och i den aktuella tvisten avgörande för beställarnas möjlighet att 

i efterhand, när felet uppdagats, kräva näringsidkaren på ett felfritt resultat. Majoriteten 

konstaterade att det i och för sig inte fanns någonting som talade för att näringsidkaren kände 

till riskerna med konstruktionen. Fuktproblem kan dock innebära mycket allvarliga besvär för 

beställaren. Felet var därmed allvarligt. Vad gäller betydelsen av vilka som var avtalsparter 

fäste HD vikt vid att beställarna var konsumenter med ett påtagligt kunskapsmässigt underläge 

                                                
169 HD prövade i och för sig även frågan om ett överlåtelseförbud som fanns i avtalet förhindrade några av 

kärandena, som var andrahandsköpare, att utkräva ansvar. Denna fråga, om än intressant, saknar relevans här. 
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jämfört med näringsidkaren och att de därmed rimligtvis kunde utgå från att näringsidkaren 

prövade om det fanns några risker av betydelse. I och med att näringsidkaren inte vidtagit några 

åtgärder för att försäkra sig om att konstruktionen inte innebar några allvarliga risker, skulle 

detta drabba dem och inte köparna. Att det rörde sig om ett stort antal hus ökade kraven på 

näringsidkaren att förvissa sig om att konstruktionen var lämplig. HD påpekade dock att en 

utredning inte med säkerhet hade visat på riskerna, men det avgörande var alltså att ingen 

utredning alls hade vidtagits. Detta risktagande skulle drabba den som tog risken, det vill säga 

näringsidkaren, som i avsaknad på närmare utredning ändå uppförde byggnaderna med den 

aktuella konstruktionen. Ansvar för felet förelåg alltså. Här ska också förtydligas att det inte 

fanns några indikationer synliga för näringsidkaren som tydde på att risker med konstruktionen 

kunde finnas. Man litade helt enkelt på att konstruktionen var säker, då den var vanligt 

förekommande i branschen och anvisades av leverantören. 

   Majoriteten i HD ansåg alltså att näringsidkaren hade varit vårdslös i valet av de enstegstätade 

putsfasaderna som konstruktion. Minoriteten, som tillämpade en mer klassisk culpabedömning, 

kom till motsatt slutsats. Enligt dem borde ABS 95 tolkas enligt samma principer som vid 

lagtolkning, alltså i första hand utgå från ordalydelsen. Vidare ska använda begrepp, som i det 

här fallet vårdslöshet, presumeras ha samma betydelse som i vedertaget juridiskt språkbruk. Ett 

av skälen till detta var att ABS 95 vid den aktuella tidpunkten måste ses som en av lagstiftare 

godkänd avvägning mellan parternas intressen, eftersom småhusentreprenader aktivt hållits 

utanför konsumenttjänstlagens reglering fram till 2005. Begreppet vårdslöshet borde i linje med 

detta ges samma innebörd som i den övriga skadeståndsrätten och bedömningen göras enligt 

vad som redovisats ovan i det tredje kapitlet. Att det förelåg en stor risk för en omfattande skada 

var klart. Lika klart var att handlingsalternativ fanns, vilket hade bestått i att välja en fasad med 

mellanliggande luftspalt till en något högre kostnad. Den avgörande frågan blev då om det 

förelåg subjektiv täckning av de objektiva komponenterna i culpabedömningen, om 

näringsidkaren kunde ha insett risken.170 Liksom majoriteten kom de skiljaktiga justitieråden 

fram till att ingenting tydde på att så var fallet. I och med att byggmetoden var etablerad i 

branschen och anvisad av leverantören ansåg man det inte skäligt att kräva av en enskild aktör 

att utföra egna utredningar av den sort som hade krävts för att möjligtvis kunna upptäcka 

riskerna, trots att höga krav i allmänhet kan ställas på utförare av entreprenader av förevarande 

slag. Därmed, ansåg de skiljaktiga justitieråden, förelåg inte vårdslöshet enligt 

begränsningsregeln i ABS 95 5 kap. 7 §.  

                                                
170 Se NJA 2015 s. 1040, punkt 24 i den skiljaktiga meningen. 
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5.3.2 Kommentar 
Återigen blir det en fråga om en objektiv riskfördelning. Sammanfattningsvis ska kort sägas att 

fel ansågs föreligga eftersom resultatet avvek från vad beställarna hade fog att förvänta sig 

utifrån avtalet. Frågan blev då vem som ska bära risken för avvikelsen, felet. För att risken ska 

kunna läggas på näringsidkaren krävs att denne agerat vårdslöst. Det fackmässiga agerandet, 

som var den avgörande anledningen till att hovrätten ogillade käromålet, fick i HD en ytterst 

marginell betydelse, eftersom felet inte bestod i bristande fackmässighet, utan i just en avvikelse 

från vad som avtalats, fastställt utifrån beställarnas befogade förväntningar. Vårdslöshetsfrågan 

avgjordes sedan efter att HD fastställt vilka aktsamhetskrav som den aktuella avtalssituationen 

föranledde.  

   Som jag förstår det av majoritetens resonemang, så hade den omständigheten att några 

egentliga utredningsåtgärder avseende riskerna med konstruktionen aldrig hade företagits en 

avgörande betydelse. Den osäkerhet som därmed rådde om konstruktionens lämplighet måste 

rimligen gå ut över näringsidkaren, som var den enda av parterna som har en faktisk möjlighet 

att bedöma riskerna. Föremålet för avtalet, att det rörde sig om en totalentreprenad och 

beställarens möjligheter att själva göra en bedömning av konstruktionen samt konsekvenserna 

för beställarna ledde sammantaget till att aktsamhetskraven avtalstolkningsvis kunde ställas 

mycket högt. Detta kan tyckas ganska rimligt, med tanke på att föremålet för tjänsten var 

uppförandet av hus för privatbostadsändamål och att fel av det slag som hade inträffat kan leda 

till svåra besvär för beställarna, både ekonomiskt och hälsomässigt. Denna syn på vem som ska 

bära risken i kombination med de högt ställda aktsamhetskraven ledde alltså fram till att 

majoriteten i HD ansåg att näringsidkaren hade förfarit vårdslöst och därmed bar ansvar för 

felet. Det är ändå mycket intressant att näringsidkaren ansågs ha agerat vårdslöst trots att denne 

följt såväl branschpraxis som myndighetsföreskrifter. Att HD menar att det inte alltid går att 

förlita sig på branschpraxis och myndigheters godkännanden finner jag mot bakgrund mot vad 

som framförts tidigare vara ganska anmärkningsvärt. Minoriteten var dock som sagt inne på en 

annan linje. Eftersom näringsidkarens agerande skulle bedömas utifrån den klassiska 

culpanormen och inte en strängare variant, likt kontrollansvarsnormen i 31 § KtjL, skulle en 

brist på subjektiv täckning utesluta ansvar. Den subjektiva komponenten i culpabedömningen 

nöjer sig dock med att risken borde ha upptäckts och den sista och avgörande frågan blir då om 

näringsidkaren gjorde det som man kan krävas av den för att försäkra sig om byggmetodens 

lämplighet. Omständigheterna att byggmetoden utgjorde branschpraxis och var typgodkänd 

talar för att risken inte borde ha upptäckts. Det skulle kunna sägas att näringsidkaren inte hade 
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några skäl eller indikatorer som talade för att egna utredningsåtgärder vad påkallade. Frågan är 

om det är skäligt att i sådana lägen ålägga näringsidkare ett sådant ansvar. 

   Frågan är hur stort domens prejudikatvärde är. I liknande tvister, där förhållandet mellan 

parterna och föremålet för tjänsten är nära nog detsamma, är givetvis prejudikatvärdet stort och 

HD har genom domen erbjudit en ny metod för culpabedömningen som innebär att ett stort 

ansvar läggs på näringsidkaren. Denna skiljer sig på flera sätt från den klassiska 

culpabedömningen som beskrivits ovan och som minoriteten tillämpade. Ansvaret för 

näringsidkaren anser jag i detta fall börjar likna en strängare ansvarsnorm, likt kontrollansvaret 

eller rent av ett strikt ansvar. Om denna utveckling av rättsläget är bra ska diskuteras mera i 

nästa avsnitt. Där ska även diskuteras hur resultatet hade sett ut om konsumenttjänstlagen hade 

varit tillämplig, vilket den är för hus uppförda för konsumenters räkning efter 2005. Det ska 

också diskuteras domens verkningar för liknande entreprenader, men där beställaren inte är en 

konsument och vilka effekter domen kan tänkas ha på entreprenader som rör andra typer av 

tjänster. 

 

5.4 Närliggande praxis 
Den andra domen i det aktuella fallet kom alldeles i slutet av 2015, men redan under våren 2016 

var ett nytt fall rörande fel på grund av enstegstätade putsfasader uppe i HD, NJA 2016 s. 346. 

Tvisten rörde ett hus, som var uppfört 1988 med enstegstätade putsfasader, som käranden hade 

köpt av svaranden 2004. Omständigheterna var alltså något annorlunda. Här rörde det sig inte 

om ett konsumentförhållande och huset var inte heller helt nybyggt vid köpet. Frågan om det 

rörde sig om ett rättsligt relevant fel bedömdes utifrån JB kap. 4 § 19 och avgörande var 

därvidlag om fastighetens skick avvek från vad köparna med fog kunnat förutsätta. I detta fall 

uttalade HD att vid bedömningen ska beaktas vad som följde av byggnormer och kraven på 

fackmässighet som gällde vid tidpunkten för uppförandet. Huvudregeln i gällande rätt var enligt 

HD att om ett hus uppförts enligt de byggnormer som gällde vid den aktuella tiden, på ett sätt 

som då uppfattades som fackmässigt, ska någon avvikelse från vad köparen haft fog att förvänta 

sig inte anses föreligga. Huvudregeln som hänvisas till kommer bäst till uttryck genom domen 

i NJA 2010 s. 286. Även detta fall rörde en försäljning av ett hus som hade uppförts långt 

tidigare. Även här rörde det sig om ett dolt fel och då läggs avgörande vikt vid vad som kan 

omfattas av köparens befogade förväntningar, med hänsyn till byggnadens ålder och karaktär. 

HD uttryckte här tydligt att de vid tiden för byggande gällande byggnormerna och den 

dåvarande synen på fackmässighet skulle få särskild betydelse för bedömningen. Det som 

skiljer dessa två fall från Myresjöhusdomarna och som gör att slutsatsen blir så pass annorlunda 
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torde vara att det rörde sig om köp av äldre hus och att det inte var näringsidkaren som byggt 

husens ansvar för fel som prövades.  

   I fallet från 2010 hänvisade HD till ett tidigare avgörande som kan sägas utgöra undantaget 

från den i domen uttryckta huvudregeln. Detta undantag avser främst nybyggda hus varvid ett 

större fokus på faktisk funktionsduglighet kan anses befogat.  Rättsfallet finns refererat i NJA 

1997 s. 290 och innehåller inga längre resonemang. Fallet innefattade inte heller någon 

culpabedömning, då tvisten bedömdes enligt jordabalkens regler eftersom fastigheterna hade 

överlåtits på köparna först efter att husen var byggda. För nybyggda hus i fall som dessa ska 

frågan om köparnas befogade förväntningar knytas till de funktionskrav som i allmänhet kan 

ställas på nybyggda hus. Dessa krav kan ställas högt och det faktum att husen byggts med 

metoder som vid den aktuella tidpunkten ansågs fackmässiga betyder inte nödvändigtvis att 

någon rätt till nedsättningen av köpeskillingen inte föreligger. Sammantaget kan sägas att dessa 

tre fall, lästa tillsammans med Myresjöhusdomarna, ger en ganska bra bild av rättsläget. Det 

som dock skiljer ut Myresjöhusdomarna är just frågan om vårdslöshet och reglerna om fel i 

tjänst.  

 

 

6 Analys och diskussion 
 

De flesta juridiska spörsmål mynnar ut i en fråga om avvägning mellan olika berättigade 

intressen som olika delar av rättsordningen finns till för att skydda. I detta avslutande kapitel 

kommer jag att föra en diskussion om de olika skyddsintressen som ställs emot varandra i 

Myresjöhusdomarna, vilket också mynnar ut i frågan om hur risken skulle kunna fördelas på 

ett rättvist sätt. Efter detta kommer jag att diskutera hur culpabedömningen hade kunnat gå till 

om en mer traditionell variant av den fria bedömningen, såsom den beskrivits i kapitel 3, hade 

tillämpats. Avslutningsvis kommer jag också att diskutera vilka tänkbara konsekvenser för 

rättsläget som kan tänkas uppstå på grund av domarna.   

 

6.1 Olika skyddsintressen 
6.1.1 Konsumentskydd 
Trots att det bara nämns under en enda punkt, är det mest framträdande skyddsintresset i 

Myresjöhusdomarna utan tvekan konsumentskyddsintresset och jag skulle nog våga säga att det 

varit avgörande för utgången i fallet. Avtalsförhållanden mellan konsumenter och näringsidkare 

karaktäriseras ofta av ojämlika styrkeförhållanden, vilket inte minst är sant när det gäller 
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tjänster som avser uppförande av bostadshus. Konsumenten vill ha ett hus som fungerar väl 

som privatbostad och kan ha vissa krav på utformning och funktion, men det är näringsidkaren 

som oftast har de nödvändiga fackkunskaper avseende vilka konstruktioner som är lämpliga 

samt vilka risker och kostnader som är förknippade med olika valmöjligheter. Av den 

anledningen har också lagstiftaren beslutat att låta småhusentreprenader omfattas av 

konsumenttjänstlagens tvingande regler till konsumentens fördel. 171  Givetvis kan det råda 

ojämlika styrkeförhållanden även i rent kommersiella avtalsförhållanden, men just 

konsumenter har erkänts av lagstiftaren som en grupp som typiskt sett är i behov av extra skydd 

lagstiftningsvägen.  

   Konsumenters extra behov av skydd kan motiveras på flera olika sätt. Ett motiv kan vara att 

konsumenten oftast har svårare att bedöma olika tekniska lösningar på grund av ett 

kunskapsmässigt underläge jämfört med en näringsidkare som agerar inom sitt område. Därför 

har det i konsumenttjänstlagen förts in dels en plikt för näringsidkaren att hela tiden tillvarata 

konsumentens intressen, dels en skyldighet att avråda från sådana arbeten som näringsidkaren 

bedömer inte vara till nytta för konsumenten.172 I och med att konsumentens möjligheter att 

bedöma olika alternativa konstruktioners lämplighet och inneboende risker oftast är starkt 

begränsat, är det rimligt att näringsidkaren bär ansvaret för att själv utvärdera riskerna och också 

bära ansvaret för eventuella felbedömningar. En allvarlig felbedömning kan få svåra 

konsekvenser, särskilt vad gäller nybyggda hus. Huset ska fungera som bostad för en familj och 

skador i form av fukt och mögel innebär inte bara sämre boendekvalitet, utan också en fara för 

hälsan. Som sades i inledningen till uppsatsen är en fungerande bostad en av 

grundförutsättningarna för en god och värdig livskvalitet. För konsumentens del är det inte 

heller bara en fråga om hälsa och välbefinnande; det är också en ekonomisk fråga. Som också 

påpekades i inledningen, är husköpet för de allra flesta den största investeringen som görs i 

livet. En skada på denna investering, i form av skador på fasadernas fuktskydd, innebär en 

allvarlig ekonomisk förlust. Utan att känna till Myresjöhus ekonomi, är det ändå inte orimligt 

att anta att de, i egenskap av ett vinstdrivande företag, gjort goda vinster på de hus som uppförts. 

Här handlar det dessutom om ett mycket stort antal hus. På grund av den valda konstruktionen 

har också företaget kunnat minska byggkostnaderna och därigenom förbättrat sitt resultat. De 

lägre byggkostnaderna har dock förmodligen även lett till att konsumenterna fått ett lägre pris.  

   Konsumentskyddsintresset är med andra ord starkt och HD har sannolikt låtit det få en 

avgörande roll. Att beställarna var konsumenter och föremålet för tjänstens karaktär – en 

                                                
171 Se prop. 2003/04:45 s. 24 och prop. 1984/85:110 s. 21 ff. 
172 4 § och 6 § KtjL. 
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totalentreprenad avseende uppförande av hus för privatbostadsändamål – har i vart fall, vad 

gäller frågan om vilka krav på aktsamhet som kan ställas på näringsidkaren, särskilt beaktats. 

Det kan också tänkas att HD beaktade det faktum att näringsidkarens påstådda vårdslöshet var 

en avgörande förutsättning för att konsumenterna över huvud taget kunde kräva fullgörande av 

en så väsentlig del av avtalsprestationen som fungerande väggar. Detta blir särskilt angeläget 

på grund av den mycket korta garantitiden i ABS 95. Två år är en mycket kort tid för ett hus 

som kanske ska stå i sekel och fel som fuktskador tar ofta mycket längre tid att upptäcka än så.  

 

6.1.2 Förutsebarhet för näringsidkaren 
Näringsidkaren har i det aktuella fallet inget särskilt skyddsintresse som kan ställas direkt emot 

och jämföras med konsumentskyddsintresset. Istället tänkte jag uppehålla mig något vid 

allmänna rättsliga principer som finns till för att skydda var och en från oförutsebara rättsliga 

konsekvenser. Det kan verka lite pretentiöst att i det här sammanhanget inleda en diskussion 

om rättssäkerhet, men jag anser att det finns vissa aspekter av domarna som är värda att belysa 

ur just ett rättssäkerhetsperspektiv. Det finns ingen enhetlig definition av själva begreppet 

rättssäkerhet och diskussioner kan förekomma om vad som egentligen ska innefattas i det.173 

Däremot råder det tämligen bred konsensus kring att rättssäkerhet innebär att rättstillämpningen 

ska vara förutsebar, att alla ska kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. 

Kopplat till detta finns det principiella förbudet mot retroaktiv lagstiftning.174 Den dömande 

makten ska vidare utövas under lagarna och alla ska i princip vara lika inför lagen.175  

   Det är svårt att komma ifrån det faktum att ingenting tydde på att näringsidkaren kände till 

riskerna med den valda konstruktionen. Dessutom var konstruktionen faktiskt godkänd av 

Boverket och anvisad av materialleverantören. Därtill var användandet av metoden utbredd 

branschpraxis vid tiden för byggandet och sågs som fackmässig. Det var med andra ord svårt 

för näringsidkaren att förutse byggfelet och de rättsliga konsekvenser det förde med sig. Att fel 

ändå ansågs föreligga torde kanske inte vara så anmärkningsvärt, med tanke på de skador som 

åsamkats konsumenterna. Men, att näringsidkaren också, genom valet av metoden, också 

ansågs ha agerat vårdslöst är något mera anmärkningsvärt. Metoden för culpabedömningen som 

majoriteten i HD använde avviker på flera sätt från den gängse metod som beskrivits tidigare, 

som utarbetats genom rättspraxis under lång tid och som måste anses gälla inom övriga områden 

i civilrätten och som även minoriteten tillämpade i fallet. Domen i NJA 2015 s. 1040 lär ha 

                                                
173 Se Zila, SvJT 1990 s. 284. 
174 Regeringsformen ger uttryck för principen i 2 kap. 10 §. 
175 Regeringsformen ger uttryck för principen i 1 kap. 1 §. 
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kommit som en överraskning för många inom byggbranschen, även om den till viss del ligger 

i linje med det undantag från huvudregeln om befogade förväntningar som kom till genom NJA 

1997 s. 290.176 Hur culpabedömningar ska göras är ju dock inte reglerat i lag och därmed står 

det ju HD fritt att utveckla principerna och i just detta fall har culpaansvaret fastställts 

avtalstolkningsvis. Som minoriteten dock anförde i den skiljaktiga meningen, så ska begreppet 

vårdslöshet, enligt allmänna principer för tolkning av avtal, antas ha samma innebörd som i 

vanligt juridiskt språkbruk. De mycket höga aktsamhetskrav som majoriteten ställde upp kan 

sägas innebära en annan tolkning av begreppet culpa än den annars vedertagna, vilket går emot 

principen om förutsebarhet i tillämpningen av rätten. Minoriteten ville tillämpa de principer 

som beskrivs ovan i tredje kapitlet och ansåg att culpa inte förelåg på grund av bristande 

subjektiv täckning.177 

   Culpabedömningen innefattar att domstolen måste komma fram till vilken grad av aktsamhet 

som ska krävas av näringsidkaren för att den inte ska anses ha agerat vårdslöst. Här tar 

majoriteten i HD upp den omständigheten att ett stort antal hus byggdes med den aktuella 

konstruktionen. Detta talade för att skärpta krav på aktsamhet, enligt uppfattningen om att fler 

hus innebär större potentiella skador totalt sett. Detta argument måste dock ses i ljuset av att det 

inte går att säga att det rådde någon osäkerhet om konstruktionens lämplighet. När husen 

byggdes var alla inblandade parter och branschen som helhet ovetandes om att konstruktionen 

senare skulle visa sig direkt olämplig. Det ska dock här också sägas att det faktum att tillräckliga 

åtgärder för att undersöka konstruktionens lämplighet inte hade vidtagits, kom att ligga 

näringsidkaren till last, vilket kan ses som rimligt. Däremot finner jag det något märkligt att 

ställa högre krav på den som byggt flera hus jämfört med den som bara byggt något enstaka. 

Om det faktum att näringsidkaren byggt ett större antal hus var den omständigheten som fick 

vågskålen att tippa över till culpa, måste slutsatsen dras att en näringsidkare som agerat precis 

likadant, men endast byggt ett par hus måste anses ha agerat aktsamt. Det är förvisso sant att 

den potentiella skadans storlek blir större totalt sett, men bara om man ser den skadevållande 

handlingen som en helhet och räknar samman alla skadelidande. Det kan vara rimligt att göra 

så, men tanken på att en annan näringsidkare som använt samma metod skulle gå fri från ansvar 

bara för att den byggt färre hus känns främmande utifrån principen om allas likhet inför lagen.  

   Trots att näringsidkarens ansvar var att bedöma utifrån culpanormen, kan man få 

uppfattningen att majoriteten i HD tillämpade en strängare form av ansvar. Det går i och för sig 

också att se på det som att HD endast sänkt tröskeln för culpa. Hade husen byggts några år 

                                                
176 Detta fall rörde dock inte någon culpabedömning utifrån ett standardavtal, utan felreglerna i 4 kap. JB. 
177 NJA 2015 s. 1040, punkterna 23–26 i den skiljaktiga meningen. 
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senare, efter lagändringen 2005, hade konsumenttjänstlagen varit tillämplig. Då hade 

näringsidkarens skadeståndsansvar prövats utifrån ett kontrollansvar. Nu är det inte så att HD 

tillämpade ett kontrollansvar, och självklart är väl det, med tanke på förbudet mot att tillämpa 

lagstiftning retroaktivt och i strid med lagens övergångsbestämmelser. Hade däremot 

konsumenttjänstlagen och kontrollansvaret tillämpats är det inte osannolikt att resultatet hade 

blivit detsamma, med tanke på att alla fyra av kontrollansvarets komponenter måste vara 

uppfyllda. Då hade näringsidkaren endast gått fri från ansvar om det förelegat ett faktiskt hinder 

mot att leverera en avtalsenlig prestation. Detta hinder måste också ha legat utanför 

näringsidkarens kontroll och dessutom inte heller skäligen kunnat räknats med eller 

övervunnits. Jag vill dock inte påstå att den senare lagändringen påverkat HD:s inställning till 

frågan.  

   Begreppet culpa, eller vårdslöshet, har som framgått tidigare en relativt klar juridisk innebörd 

inom civilrätten. Därför kan man förutsätta att den exakta innebörden vårdslöshet inte behöver 

förklaras och definieras i varje enskilt fall det används, i varje avtal där det förekommer. Den 

som skriver ett avtal och vill ange vårdslöshet som en förutsättning för ansvar för fel och skador, 

bör alltså kunna förlita sig på att begreppet i en framtida tvist ska komma att presumeras ha 

samma innebörd som enligt dess vedertagna användning inom den juridiska terminologin. 

Denna princip är grundläggande för den semantiska avtalstolkningen.178 Detta talar för att 

vårdslöshetsbegreppet i ABS 95 bör förstås och användas på samma sätt som i den allmänna 

skadeståndsrätten. Enligt min mening finns det goda skäl till att upprätthålla ett enhetligt 

culpabegrepp inom civilrätten, både för rättssäkerhetens skull och för att det ska råda ordning 

och reda i rätten. 

 

6.2 Riskfördelning och intresseavvägning 
Vad som betraktas som fackmässigt förändras över tid och frågan om vilken tidpunkt som ska 

gälla för bedömningen blir då avgörande för frågan om fel föreligger på grund av bristande 

fackmässighet, eftersom det som ansågs som fackmässigt för tio år sedan kanske inte ses som 

det idag. Teknikutvecklingen och kunskapsläget går ju lyckligtvis framåt. Om tidpunkten för 

arbetets avslutande och slutbesiktningen ska vara den relevanta tidpunkten, borde senare 

utveckling och kunskaper inte vara relevanta. Något krav finns inte heller på näringsidkaren 

enligt konsumenttjänstlagen att bevisa att det var omöjligt att upptäcka riskerna mot bakgrund 

av det tekniska vetandet som förelåg vid den aktuella tiden, såsom det finns i 

                                                
178 Adlercreutz & Gorton, 2010, s. 87. 
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produktansvarslagen. Mot bakgrund av det känns det främmande att en näringsidkare både kan 

ha agerat fackmässigt och vårdslöst på en och samma gång.  

   HD kom i vilket fall fram till att fackmässigheten endast utgjorde ett minimikrav och att fel 

förelåg på grund av en avvikelse från vad konsumenten hade rätt att fordra utifrån avtalet. Som 

sagts tidigare innebär detta att näringsidkarens förvisso fackmässiga agerande hamnar i 

bakgrunden och frågan istället görs till en om objektiv riskfördelning. Mot bakgrund av att 

privatbostadshus utgör en så stor och viktig investering för enskilda konsumenter och att skador 

som de som senare uppstod kan drabba dem särskilt hårt, både ekonomiskt och genom andra 

besvär, är det fullt rimligt att ställa mycket höga krav på aktsamhet från näringsidkarens sida. 

Näringsidkaren hade inte vidtagit några egna utredningsåtgärder alls för att förvissa sig om att 

konstruktionen var lämplig, utan förlitade sig helt på branschpraxis och typgodkännanden. Det 

som alla andra gör behöver dock nödvändigtvis inte vara bra och det är en rimlig utgångspunkt 

att alla ändå får ta ansvar för sitt eget agerande. Instinktivt känns det också orimligt att låta 

enskilda konsumenter ta hela smällen när en ny byggmetod, som på ett otillräckligt sätt hade 

utvärderats innan den började användas i full skala, senare visar sig vara direkt olämplig. Dessa 

konsumenter hade knappast några möjligheter att själva utvärdera byggmetoden eller förebygga 

risken för skada. Denna möjlighet hade dock näringsidkaren och även om vi inte vet om riskerna 

ens vid en noggrann utvärdering hade upptäckts, så hade det ändå varit en bra början och visat 

på ett agerande som i alla delar hade varit att betrakta som aktsamt. Mot bakgrund av det hittills 

sagda känner jag också att det mest rimliga är att lägga risken för den här typen av fel, under 

sådana omständigheter som förevarit, på näringsidkaren. Problemet, som jag ser det, är dock 

att det krävs culpa för att kunna lägga risken och ansvaret på näringsidkaren. Därför har HD 

varit tvungna att anpassa culpabedömningen utifrån de aktuella omständigheterna i fallet för att 

få ett önskat och rättvist resultat. 

   Det är lätt att ta konsumenternas parti och resultatet är, trots en del tveksamheter, önskvärt. 

Att konstruktionen med enstegstätade putsfasader började användas i full skala av hela 

byggbranschen utan att några ordentliga utvärderingar hade gjorts är anmärkningsvärt och kan 

inte beskrivas som något annat en ett stort kollektivt risktagande. Lite tillspetsat skulle man 

kunna säga att konsumenterna användes som försökskaniner, kanske i fast tro om att 

ansvarsbegränsningsregeln i ABS skulle förhindra framtida bakslag. Jag föreställer mig att man 

inom många andra branscher är betydligt mer försiktiga när det kommer till att implementera 

ny teknik. Även Boverket och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lär ha anledning att 

fundera över sina rutiner för kontroll och godkännande.  
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6.3 Den fria bedömningen tillämpad på Myresjöhusfallen 
Till skillnad från majoritetens förvisso i många delar välavvägda dom, tillämpade minoriteten 

en mer traditionell metod för culpabedömningen med användande av de komponenter som 

beskrivits ovan i det tredje kapitlet. Denna metod har också gott stöd i tidigare rättspraxis och 

inom doktrinen. Minoriteten förde dock ingen djupgående diskussion om de olika 

komponenternas konkreta innebörd i det aktuella fallet, utan sammanfattade sin bedömning i 

två punkter. Mot bakgrund av vad som tidigare sagts om den fria bedömningens metodik, ska 

jag nu själv diskutera hur bedömningen hade kunnat se ut. HD:s minoritet kom fram till att 

culpa inte kunde fastställas. Som kommer att framgå torde dock inte utgången av ansvarsfrågan 

vara given. 

   Det första steget i den fria culpabedömningen innebär en kartläggning av de objektiva 

omständigheterna relevanta för var och en av bedömningens komponenter. Den första 

komponenten är risken för skadan. Skadan i Myresjöhusfallen var just fuktskadorna som 

uppstod på husen. Den valda fasadkonstruktionen utgjorde i sig inte själva skadan. Dock visade 

det sig senare att fasadkonstruktionen innebar en betydande risk att husen förr eller senare skulle 

drabbas av fuktskador, varför risken för skada måste bedömas som i det närmaste total. Den 

potentiella ekonomiska skadans storlek varierade något beroende på husens storlek och 

möjligtvis andra faktorer. Klart är dock att det rörde sig om mellan 300 000 och 400 000 kr. 

Fuktskador i bostadshus kan också innebära andra olägenheter i form av dålig boendemiljö och 

behov av evakueringsboende ifall omfattande renoveringar krävs. Den potentiella skadan var 

sammanfattningsvis stor. Beträffande alternativa handlingssätt behövs endast sägas att 

näringsidkaren kunnat valt en annan fasadkonstruktion, en med mellanliggande luftspalt, vilket 

hade medfört en något högre byggkostnad. Den överhängande risken för stor skada tillsammans 

med ett lättillgängligt handlingsalternativ, som hade undanröjt risken, talar således i hög grad 

för culpa.  

   För att kunna hävda att skadevållaren bort agera på ett annat sätt förutsätts dock denne varit 

medveten om riskerna. Utifrån vad som framgick av domen fanns det ingenting som talade för 

att näringsidkaren faktiskt känt till risken för skada. Om risken däremot hade varit synligt, kan 

det utgås från att även den potentiella skadans storlek och handlingsalternativen varit synliga. 

Det kan alltså inte ha förelegat en medveten culpa. Frågan blir då om näringsidkaren kanske 

borde ha upptäckt riskerna, om det kan ha förelegat en omedveten culpa. För detta krävs att 

näringsidkaren åsidosatt en eventuell utredningsskyldighet. I detta steg ska som sagt dock 

endast de objektiva omständigheterna som har relevans kartläggas. Den normativt värderande 

avvägningen görs först i nästa steg. Frågan blir då om det objektivt sett fanns något som kunde 
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föranleda ett krav på utredning om riskerna från näringsidkarens sida. Här anser jag att svaret 

på frågan bör sökas i det föreliggande avtalet mellan parterna. Avtalet innebar att 

näringsidkaren på ett fackmässigt sätt skulle uppföra fungerande hus och i det torde ingå ett 

krav på näringsidkaren att endast använda sådana metoder som han vet fungerar eller som eljest 

anses vara beprövade. Det mesta talar för att näringsidkaren dock uppfattade metoden som 

beprövad, enär stora delar av branschen använde den. Ett generellt krav på näringsidkare att i 

alla lägen själva pröva om tänkta metoder och annat inte innebär några allvarliga risker vore 

enligt min mening att gå för långt, då detta skulle kunna hämma effektiviteten i ekonomin och 

omsättningen. Däremot fanns det faktiskt vissa omständigheter som i just det här fallet skulle 

kunna tala för att näringsidkaren bort vidta egna utredningsåtgärder. Dels var 

konstruktionsmetoden med enstegstätade putsfasader var relativt ny, dels fanns det inga 

gedigna utredningar gjorda på metoden och dels fanns det de som menade att konstruktionen 

stred mot vissa grundläggande principer för byggande och fuktskydd. Det vore kanske också 

att gå för långt, fast åt andra hållet, att hävda att näringsidkare i situationer som dessa endast 

ska kunna förlita sig på vad andra gör.  

   I det andra och avslutande steget av den fria culpabedömningen ska en värderande slutsats 

dras med beaktande av samtliga omständigheter som talar för höga aktsamhetskrav och även 

sådana mothänsyn som i sin tur talar för att agerandet, trots riskskapandet, ändå borde tolereras 

och därmed inte anses som vårdslöst. Den klassiska fria culpabedömningen ger dock, som jag 

ser det, inget definitivt svar på frågan om culpa förelåg i det aktuella fallet, utan det synes finnas 

utrymme för argumentation åt båda hållen. Risken för skadan och dess potentiella storlek talar 

med styrka för högt ställda aktsamhetskrav, så ock det faktum att ett lättillgängligt 

handlingsalternativ funnits. Den avgörande frågan blir i slutändan den om näringsidkaren bort 

inse riskerna med konstruktionen och om han gjort tillräckligt för att fullgöra den 

utredningsskyldighet som skulle kunna anses följa av avtalet och omständigheterna i övrigt.179 

Det kan vara värt att erinra om att det faktiskt rör sig om en fri bedömning och att det således 

står rättstillämparen fritt att beakta såväl samtliga relevanta omständigheter som eventuella 

möjliga analogier till annan lagstiftning. För att kunna ta ställning till frågan om näringsidkaren 

åsidosatt sin utredningsskyldighet eller ej, måste det klarläggas hur långt en eventuell 

utredningsskyldighet sträcker sig. Att det rörde sig om totalentreprenadavtal där beställarna var 

konsumenter anser jag talar för att höga krav kan ställas på näringsidkaren i frågan. Så gör även 

                                                
179 Bedömningen måste utgå från att näringsidkaren inte kände till riskerna, i och med att inget annat är visat. 

Frågan blir därför om han bort inse riskerna, alltså om han vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder utifrån vad 
situationen tarvade.  
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den omständigheten att byggmetoden var relativt ny och oprövad. Att näringsidkaren faktiskt 

inte kände till riskerna och att dessa kanske inte ens hade upptäckts vid en utredning talar enligt 

min mening med relativt stor styrka för att kraven kanske ändå inte borde ställas så högt att 

culpa i det aktuella fallet skulle anses föreligga. Som framhållits tidigare vore det möjligtvis för 

strängt att ålägga näringsidkarna ett så långtgående ansvar att det i praktiken skulle innebära att 

varje enskild aktör skulle vara tvungna att själva vidta utredningsåtgärder avseende olika delar 

av ett komplext bygge. Frågan måste ställas om det verkligen är ett culpöst agerande att använda 

sig av en metod som i branschen uppfattas som bra. Å andra sidan är argumentet att man bara 

gjorde som alla andra gjorde, ett i allmänhet ganska dåligt argument. Det som alla andra gör 

behöver ju inte vara bra och rätt.  

   Sammanfattningsvis anser jag, utifrån samtliga omständigheter i fallet, att det finns goda skäl 

att inkludera åtminstone någon form utredningsskyldighet i den aktsamhetsnorm som 

näringsidkarens agerande ska prövas mot. Att några utredningsåtgärder inte vidtogs alls skulle 

då alltså innebära att näringsidkaren förfarit vårdslöst. Å andra sidan är den subjektiva 

komponenten av bedömningen sådan att skadevållaren ska ha insett eller bort inse riskerna. För 

att komma till slutsatsen att näringsidkaren bort inse riskerna, torde det också behöva visas på 

att riskerna faktiskt hade gått att upptäcka vid en utredning innan byggmetoden valdes. Detta 

blev aldrig klarlagt under rättegången, men det finns anledning att anta att detta hade varit 

möjligt. I och med att det inte var visat att riskerna hade gått att upptäcka, anser jag, utifrån den 

fria culpabedömningen principer, att det inte var visat att näringsidkaren förfarit vårdslöst. Hade 

bevisbördan för det förhållandet istället legat på näringsidkaren hade utgången blivit den 

motsatta.  

 

6.4 Konsekvenserna för rättsläget 
Det är som sagt inte helt enkelt att bedöma domarnas räckvidd som prejudikat. Det beror dels 

på att domskälen har en klart kasuistisk prägel och dels på att det råder viss osäkerhet i hur HD 

faktiskt värderat olika omständigheter. Ett antal frågor infinner sig: vad hade gällt om 

beställarna inte varit konsumenter, utan till exempel mindre bostadsbolag som beställt mindre 

flerfamiljshus för uthyrning? Hur hade domslutet blivit om näringsidkaren hade vidtagit vissa 

utredningsåtgärder beträffande konstruktionen? Hade bedömningen blivit annorlunda om 

endast ett fåtal hus hade uppförts? Skulle vårdslöshetsbedömningen fallit annorlunda ut om 

felet inte hade varit av så allvarlig art? 

   Konsumentskyddsintresset verkar ha haft en avgörande betydelse för utgången i NJA 2015 s. 

1040 och frågan är och domen har något vidare prejudikatvärde i rent kommersiella 
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förhållanden. Även om HD fäst avgörande betydelse vid vilka som var avtalsparter, så fick det 

faktum att det rörde sig om en totalentreprenad också stor betydelse. Många av resonemangen 

skulle mycket väl kunna tillämpas i en tvist där beställaren också är en näringsidkare. Ett mindre 

företag som bedriver uthyrningsverksamhet och beställer ett nytt hus kan sägas vara i en 

liknande situation som konsumenterna i den aktuella tvisten, i vart fall rent styrkemässigt och 

vad gäller möjligheterna att bedöma olika konstruktioners lämplighet. Konsumentskyddets 

intresse av att skydda privatpersoners hälsa och goda levnadsförhållanden skulle eventuellt 

kunna få genomslag även i sådana fall, då genom tredje man, alltså de personerna som bor i 

hyreshuset. En annan aspekt som talar för högre aktsamhetskrav är att det rör sig om stora 

investeringar, vilket kan vara än mer aktuellt i rent kommersiella förhållanden. Att endast tre 

av fem justitieråd ställde sig bakom bedömningen talar dock rent allmänt för ett relativt lågt 

prejudikatvärde. Vilket också den omständigheten att domarna är starkt kasuistiska. Det vore 

mycket intressant om en liknande fråga prövades av HD, kanske utifrån standardavtalen AB 04 

eller ABT 06, gärna i plenum.  

   Som tidigare sagts är det också oklart hur HD faktiskt värderat vissa omständigheter. Att inga 

utredningsåtgärder alls hade vidtagits verkar ha spelat en avgörande roll i culpabedömningen. 

Frågan är hur rigorösa utredningar som en näringsidkare måste vidta avseende olika 

konstruktioner och byggmetoder. Säg att näringsidkaren i det aktuella fallet hade gjort vissa 

tester och inhämtat vissa expertutlåtanden, men ändå inte upptäckt riskerna. Det är inte 

osannolikt att näringsidkaren då hade undgått ansvar. Däremot är det inte möjligt att mer 

konkret svara på vilka och hur omfattande utredningar som måste göras. Detta måste bedömas 

från fall till fall. En annan fråga är hur stor betydelse det faktum att ett stort antal hus hade 

byggts hade. Som jag förstår det så har detta höjt aktsamhetskraven. Däremot är jag tveksam 

till om det borde ha någon avgörande betydelse. Det kan möjligtvis göra skillnad på marginalen 

i själva culpabedömningen och kanske vara den omständighet som får vågen att tippa över till 

culpa. Min gissning är att det borde finnas någon näringsidkare som någon gång endast byggt 

något enstaka hus eller utfört någon enstaka renovering med användandet av enstegstätade 

putsfasader. Att denna inte skulle anses ha förfarit vårdslöst, om omständigheterna i övrigt var 

de samma, finner jag ganska osannolikt och om det ändå skulle vara så, så vore det ganska 

orättvist. Att bygga ett stort antal hus är även för näringsidkarens del en stor investering och 

affärer av den storleken innebär naturligtvis också ett risktagande. Däremot innebär den större 

risken i sammanhanget också en större potentiell vinst. Så fungerar stora delar av näringslivet. 

De höjda aktsamhetskraven innebär dock en större osäkerhet och större risk för näringsidkarna. 

Till sist funderar jag också på vilken betydelse felets karaktär hade. Här rörde det sig om ett 
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allvarligt fel på flera olika sätt. Säg att felet hade varit mycket billigare att åtgärda och inte 

heller medfört någon fara för konsumenternas hälsa och välbefinnande. Rimligtvis hade detta 

påverkat bedömningen genom att aktsamhetskraven hade sänkts och eventuellt hade 

näringsidkaren inte heller ansetts ha agerat vårdslöst. Den potentiella skadans storlek är ju, som 

beskrivits ovan, en av den fria bedömningens komponenter.  

   Bortsett från dessa funderingar, är den ändå klart att HD genom dessa avgöranden etablerat 

en metod för culpabedömningar i inomobligatoriska förhållanden som sätter stort fokus på just 

de inomobligatoriska aspekterna, såsom föremålet för avtalet, felets art och avtalsparterna. 

Denna metod möjliggör att aktsamhetskraven kan ställas mycket högt på näringsidkaren, i vart 

fall när det gäller totalentreprenader där beställaren är konsument. Högre aktsamhetskrav är 

också samma sak som lägre culpatröskel. Denna sänkning av culpatröskeln innebär ju då också 

en skärpning av näringsidkarens ansvar, främst vad gäller kraven på näringsidkaren att vidta 

ordentliga undersökningar av valda byggmetoder. Det ska påpekas att om culpatröskeln sänks 

för mycket, så finns en risk att ansvaret snarare börjar likna ett strikt sådant. För den 

utomobligatoriska skadeståndsrättens del, torde domarna inte inneburit någon förändring av 

rättsläget beträffande den fria culpabedömningens etablerade principer.  

   Domen skickar också en signal om att man inte kan förlita sig på vad andra gör. På så vis kan 

man säga att branschpraxis och sedvana fått en än mindre betydelse för det inomobligatoriska 

skadeståndsansvaret än vad det haft tidigare. Signalen till byggbranschen är tydlig och det lär 

finnas många företag som får anledning att tänka till både en och två gånger i fortsättningen när 

det kommer till att implementera nya tekniska lösningar. Detta kan förstås innebära en fördyring 

av byggprocessen, som i slutändan kommer att vältras över på beställarkollektivet. Detta kan 

vara bra i den mån den förhindrar att liknande inträffar i framtiden, men det går nog aldrig att 

helt undvika att dagens byggmetoder på olika sätt visar sig sämre än framtidens. Att ställa så 

hårda krav på näringsidkarna att försäkra sig om lämpligheten i allt, kan också leda till att 

onödiga undersökningar vidtas endast i syfte att försäkra sig mot eventuella framtida 

anklagelser. En kostnadsökning på grund av det vore olyckligt. 

   Ett annat fall med nästintill identiska förutsättningar prövades under våren 2016 av Svea 

hovrätt.180 I detta fall hade Peab uppfört ett stort antal småhus under ungefär samma tidsperiod 

som Myresjöhus, med samma fasadkonstruktion. Inte helt oväntat bifölls husköparnas talan och 

hovrätten hänvisade i sina domskäl i stora delar till NJA 2015 s. 1040. Att målen har stor 

prejudikatverkan på likande fall är inte förvånande. Det finns dock enligt min mening ingenting 

                                                
180 Svea hovrätt dom 2016-02-23 i mål T 11563-14. 
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som säger att metoden som HD använde i Myresjöhusmålen för att avtalstolkningsvis ställa 

mycket höga aktsamhetskrav på näringsidkare när det kommer till att försäkra sig om olika 

metoders lämplighet inte skulle kunna tillämpas även i andra branscher. Möjligtvis skulle också 

culpabedömningen kunna tillämpas även på andra aktörer inom byggbranschen. Vilket ansvar 

har till exempel en materialleverantör som förespråkar ett visst material, eller en teknisk konsult 

som anlitas för att ta fram förslag på byggmetod? Konsumenttjänstlagens felbestämmelser tar 

dock endast sikte på hur arbetet har utförts och inte på vilket material som använts, så 

materialleverantörers ansvar kan vara svårt att komma åt med lagen. Konsumentskyddsintresset 

torde ha spelat en avgörande roll för etablerandet av de höga aktsamhetskraven i 

Myresjöhusdomarna, vilket också visar på vilken betydelse konsumentskyddet har i Sverige. 

Även i de fall beställaren är en näringsidkare, och konsumentskyddsintresset därmed saknas i 

första ledet, kan det eventuellt också göra sig gällande om de byggda husen är tänkta att fungera 

som hyresbostäder. Även byggnader som används som arbetsplatser eller affärslokaler befolkas 

av människor och fuktskador som kan leda till hälsoproblem för dessa kan naturligtvis också 

höja aktsamhetskraven. Lägg därtill att även ett företag, i egenskap av beställare av ett nybyggt 

hus, kan ha befogade förväntningar, som, avtalstolkningsvis, kan leda till att aktsamhetskraven 

på den som bygger huset ställs högt.  

 

6.5 Avslutande kommentarer 
Som sades i 2.1 är en av skadeståndets huvudfunktioner prevention. Genom den tydliga signal 

som genom domarna skickades till byggbranschen, och även kanske andra liknande branscher, 

skulle man kunna säga att denna funktion fått tydligt genomslag. Även inom till exempel 

fordonsindustrin och läkemedelsbranschen kan användandet av obeprövade tekniker få 

ödesdigra konsekvenser, vilket inte minst visat sig stämma med den aktuella Macchiarini-

skandalen. Nu tänker jag inte göra några vidare jämförelser med andra branscher, men det kan 

vara värt att konstatera att signalen som domarna sänder förhoppningsvis medför att 

näringsidkare i allmänhet blir lite försiktigare och mer eftertänksamma vid val av metoder. En 

annan av skadeståndets funktioner som också genom domarna fått genomslag är den om 

placeringen av kostnaden. Oavsett vad man anser om hur culpaansvaret fastställts, så tror jag 

att de flesta kan hålla med om att det spontant känns rimligast och mest sympatiskt att 

kostnaderna för det skador som uppstått på husen inte stannade på konsumenterna. Skadorna 

var ju orsakade av näringsidkarens handlande, vårdslöst eller ej. 

   Vad metoden för den fria culpabedömningen beträffar, anser jag att den i allmänhet erbjuder 

ett effektivt och rättssäkert sätt att genom logisk och saklig argumentation fastställa culpaansvar 
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både i utom- och inomobligatoriska förhållanden. Så kommer det förhoppningsvis också att 

förbli. När det gäller just inomobligatoriska förhållanden kompliceras ofta bedömningen, som 

vi har kunnat se, av att aktsamhetskraven måste fastställas mot bakgrund av avtalet och alla 

omständigheter kring det. Utifrån intresset av ett enhetligt culpabegrepp och en förutsebar 

rättstillämpning bör dock inte skillnaderna mellan utom- och inomobligatoriska förhållanden 

betonas allt för mycket. Det finns som sagt många fördelar med att stå fast vid ett enhetligt 

culpabegrepp. Å andra sidan får bedömningen aldrig bli dogmatiskt och leda till orättvisa 

resultat. Olika fall ska också behandlas olika i den mån det är påkallat.  

   Fackmässighet är ett annat begrepp som behandlats på flera ställen i uppsatsen. Just det 

faktum att näringsidkaren i Myresjöhusdomarna ansågs ha agerat både fackmässigt och 

vårdslöst på en och samma gång är en av anledningarna till varför domarna är så intressanta. 

Vårdslösheten fastställdes som bekant utifrån de aktsamhetskrav som kunde anses följa av 

avtalssituationen och därmed fick det faktum att tjänstens utförande, vid tiden för utförandet, 

ansågs fackmässig en underordnad betydelse. Man hade kunnat tänkt sig att domstolen kunde 

ha resonerat så, att näringsidkaren, för att kunna anses ha agerat fackmässigt, hade måst vidta 

åtminstone några utredningsåtgärder beträffande vilka risker som skulle kunna vara 

förknippade med enstegstätade putsfasader. Med tanke på resultatet hade också felet kunnat ses 

som väsentligt och culpabedömningen hade därmed också kunnat ta avstamp i den bristande 

fackmässigheten. Problemet med det tillvägagångssättet är att byggmetoden faktiskt 

uppfattades som fackmässig vid den relevanta tidpunkten. Även vårdslöshetsbedömningen ska 

utgå från tidpunkten för själva handlingen. Just det här med tidpunkten för bedömningen och 

betydelsen av sådan kunskap som tillkommit i efterhands betydelse har spelat en central roll. 

Frågan är om inte lagstiftaren borde se över frågan och bättre reglera vad som ska anses utgöra 

fel vid köp av småhus i konsumenttjänstlagen och vem som ska bära risken för att en använd 

byggmetod senare visar sig olämplig. Eventuell i form av ett ansvar för utvecklingsfel i likhet 

med bestämmelserna i produktansvarslagen. Det skulle givetvis vara svårt och kanske inte ens 

möjligt att få till en sådan lagstiftning, som skulle passa alla tänkbara situationer och inte 

medföra olika icke önskvärda juridiska bieffekter. En bestämmelse likt den i 4 kap. 19 § JB, 

om att fel ska anses föreligga om resultatet avviker från vad beställaren med fog kunnat 

förutsätta utöver vad som faktiskt följer av avtalet, skulle möjligtvis kunna införas i 

konsumenttjänstlagens bestämmelser om småhusentreprenader.181 Dessa avslutande rader ska 

dock endast ses som mina reflektioner och inte som ett ställningstagande.  

                                                
181 Denna ordning har övervägts tidigare, men inte lett till någon lagreglering. Se prop. 1989/90:77 s. 40. 
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