
Örebro universitet                                                                                                               VT 06 
Institutionen för BSR                                                           
Rättsvetenskap D  
Delkurs 3. självständigt arbete, 10p 
Handledare: Marcus Radetzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culpa in contrahendo 
 

- ett prekontraktuellt 
skadeståndsansvar - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Carina Holm 



 II 

Sammanfattning 
Denna framställning har till syfte att utreda den kontraktsrättsliga principen culpa in 
contrahendo, med utgångspunkt enligt följande frågeställningar;  

1. Vilken innebörd har den rättsliga principen culpa in contrahendo?  
2. Under vilka förutsättningar och med vilka kriterier utdömer rätten skadeståndsansvar 

med stöd i denna rättsprincip?  
3. Vid en komparation av den kontraktuella betydelsen av culpa in contrahendo med 

specialreglering såsom köp av fast egendom och köprätten, kan det fastställas några 
likheter eller skillnader i dess lydelse eller fastställande? 

 
Culpa in contrahendo betyder vid en direkt översättning oaktsamhet vid avtalsförhandlingar 
och är en rättslig princip som reglerar ett prekontraktuellt skadeståndsansvar. Som framgår av 
det latinska namnet är det ett ansvar som inträder då part agerat oaktsamt innan slutligt avtal 
undertecknats. I praktiken innebär detta att part kan åläggas ansvar för kostnader som 
motparten haft vid förhandlingar om avtal. Denna princip är ett avsteg från huvudregeln inom 
avtalsrätten som gör gällande att förhandlingar sker på egen risk, dvs. vardera part står sina 
kostnader. 
 
Författaren kommer efter en analys fram till att förutsättningarna för att ett skadeståndsansvar 
enligt culpa in contrahendo skall bli aktuellt är att följande kriterier är uppfyllda;  

1. culpöst agerande 
2. att skadelidande haft tillit till motparten 
3. att denna tillit kan påvisas genom ett konkret agerande 
4. samt att tilliten kan anses vara befogad. 

 
Ett culpöst agerande enligt kontraktsrätten kunde efter en analys av praxis i vart fall 
konstateras vara 1) oskäligt dröjsmål samt 2) vilseledande information. 
 
Efter en analys av principen utifrån de två områdena köp av fast egendom och köprätten 
konstaterade författaren att culpa in contrahendo inte kan sägas ha en annan betydelse än den 
kontraktuella. Vad som är oaktsamt agerande i de två specialstuderade områdena kan i princip 
placeras direkt under något av de två kriterierna från kontraktsrätten.  Författaren konstaterar 
vidare att kriterierna för att fastställa ansvaret inte uttryckligen enligt förarbeten eller praxis är 
de samma, men grunden är ändock att skadelidande haft tillit till motpartens kunskap och 
information.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stommen i avtalsrätten är dess rättsgrundssats pacta sunt servanda, avtal skall med andra ord 
hållas. En naturlig följd av ett avtalsbrott är således skadeståndsskyldighet. Men vad gäller vid 
prekontraktuella situationer då parter kommit överens om att samarbeta, med ett framtida 
avtal som riktmärke, men då en av parterna drar sig ur samarbetet med stora kostnader som 
resultat för motparten? Svaret kan inte enkelt finnas genom studier av skadeståndsrätten och 
avtalsrätten då området tenderar båda rättsområdena men egentligen hör till det 
kontraktsrättsliga området.  
 
Kontraktsrätten hänförs sällan till ett eget rättsområde utan brukar rymmas inom begrepp 
såsom obligationsrätten och den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Skadeståndsrätten 
reglerar som huvudregel frågor om hur och när ett utomobligatoriskt agerande, som utlöser en 
skada, skall vara belagd med skadeståndsansvar. Obligationsrätten som begrepp går tillbaka 
till den tyskromerska rätten från 1800-talet och karakteristisk är relationen mellan två parter 
som oftast går under beteckningarna gäldenär och borgenär. I ett avtalsförhållande är det dock 
mycket vanligt att båda parter har förpliktelser mot varandra och rollen som gäldenär och 
borgenär kan skifta mellan olika tidpunkter.1  

Avtalsrätten å sin sida omfattar regleringen av avtalets ingående, fullmakter, avtalstolkning 
och ogiltighet av avtal. Vad är då skillnaden mellan avtalsrätten och kontraktsrätten? Hellner 
förklarar något generellt att avtalsrätten reglerar det som är gemensamt för alla eller de flesta 
avtalstyperna, medan det särskilda i en viss typ av avtal kan hänföras till kontraktsrätten.2  

Culpa in contrahendo som vid en direkt översättning betyder oaktsamhet vid 
avtalsförhandlingar är en princip som reglerar ett prekontraktuellt skadeståndsansvar. I 
praktiken innebär detta att part kan åläggas ansvar för kostnader som motparten haft vid 
förhandlingar om avtal, utan att slutligt avtal undertecknats av parterna. Författaren skall 
nedan klargöra rättsläget av principen culpa in contrahendo och presentera under vilka 
kriterier som ett sådant skadeståndsansvar kan komma i fråga.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att presentera gällande rätt av begreppet culpa in contrahendo 
samt klargöra enligt vilka kriterier som ett sådant prekontraktuellt ansvar utdöms. Vidare är 
det författarens syfte att göra en komparation av principen ur områdena för köp av fast 
egendom och köprätt, för att sedan jämföra resultatet med den kontraktsrättsliga lydelsen av 
culpa in contrahendo. Framställningen kommer att utgå från och baseras på den 
rättsdogmatiska metoden, som går ut på att tolka och systematisera gällande rätt. Följaktligen 
kommer författaren att utgå från de aktuella rättskällorna samt annat relevant material.3 
 
 
 

                                                 
1 Hellner Jan, m.fl. (2005) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 4, 1 häftet särskilda avtal sid. 21. 
2 ibid. sid. 22. 
3 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod (1995) sid. 33. 
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1.3 Frågeställning 

Följande problemformuleringar är under avhandling i denna framställning; 
1. Vilken innebörd har den rättsliga principen culpa in contrahendo?  
2. Under vilka förutsättningar och med vilka kriterier utdömer rätten skadeståndsansvar 

med stöd i denna rättsprincip?  
3. Vid en komparation av den kontraktuella betydelsen av culpa in contrahendo med 

specialreglering såsom köp av fast egendom och köprätten, kan det fastställas några 
likheter eller skillnader i dess lydelse eller fastställande? 

1.5 Avgränsningar  

Denna framställning kommer främst att fokusera på svensk gällande rätt avseende principen 
culpa in contrahendo och dess närliggande områden. Författaren är emellertid medveten om 
att principen har utvecklats främst av tysk rätt men även de anglosaxiska och amerikanska 
rättstraditionerna. För att ge framställningen visst djup och bredd har författaren ändock valt 
att belysa rättsprincipen culpa in contrahendo utifrån vissa specialreglerade områden. De 
områden som författaren valt att specialstudera är köprätt och köp av fast egendom. Denna 
avgränsning är motiverad dels av författarens eget intresse, men även till viss del av den 
knappa tidsaspekten. 

1.6 Disposition 

Författaren har valt att presentera ämnet genom att i kapitel två redogöra för grunderna i 
avtalsrätten för att sedan i kapitel tre presentera skadeståndsrättens grunder. Dessa två kapitel 
är centrala för att förstå grunden som det aktuella begreppet vilar på. Efter denna genomgång 
är det författarens avsikt att under kapitel fyra belysa begreppet culpa in contrahendo ur dess 
allmänna kontraktsrättsliga lydelse, genom att presentera resultatet av litteraturstudier och en 
analys av praxis. Kapitel fem och sex avhandlar begreppet utifrån de specialreglerade 
områdena, köp av fast egendom samt köprätten, i den ordningen. Till sist presenterar 
författaren i kapitel sju sin analys av materialet och i kapitel åtta de slutsatser som dras utifrån 
analysen. 
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2. Avtalsrättens grunder 
Ett första steg i att bedöma huruvida prekontraktuell skadeståndsskyldighet föreligger är att 
utreda om det finns ett bindande avtal mellan parterna. Avtalsrätten är uppbyggd på flera 
principer varav först och främst principen om den allmänna avtalsfriheten är grundläggande. 
Var och en har en frihet att förhandla och inleda avtal. Som skydd för denna princip finns i 
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218)4 regler 
som skyddar och ogiltigförklarar avtal som kommit till stånd genom exempelvis tvång eller 
svek. Den princip som håller samman rättsområdet och som sträcker sig tillbaka i tiden från 
den romerska rätten är den allmänna rättsgrundsatsen pacta sunt sevanda. Principen skapar 
trygghet i avtalssituationer och är grundpelaren inom avtalsrätten. Föreligger ett giltigt avtal 
mellan två parter och det inte finns tvingande regler i lag som träder in skall avtalet tillämpas5. 
Undantag från principen pacta sunt servanda finns dock när det vore oskäligt att upprätthålla 
avtalet6 

Avtal är en mycket gammal företeelse som i vart fall sträcker sig så långt bak i tiden som den 
romerska rätten. På den tiden precis som idag kan nog sägas att de vanligaste avtalen är de 
som reglerar köp av olika former. I dag träffar vi dagligen avtal utan att tänka närmre på 
avtalet som fenomen och dess rättsverkan.  

2.1 Viljeförklaringen eller när föreligger ett avtal? 

I praktiken föreligger det emellanåt svårigheter att fastställa huruvida ett avtal föreligger eller 
den exakta tidpunkten för när avtalet träffades, vilket i många fall kan skapa konflikter. För att 
fastställa ett avtal utgår man från tre olika begrepp; vilja, förklaring och tillit. Juridiska 
problem uppstår när det ej föreligger balans mellan dessa tre.7 

Ett avtal föreligger när två parter kommit till gemensam överenskommelse att göra affärer 
eller liknande med varandra. Innan ett avtal kommer till stånd bedrivs förhandlingar mellan 
parterna där dessa utrycker sin vilja. När konsensus är nådd och tillit skapats finns en grund 
att avlägga viljeförklaringen som avtalet vilar på.8 Avtalslagen reglerar avtalets ingående, 
fullmakter, avtalstolkning och ogiltighet av avtal. Lagen är tillämpligt på tre former av avtal 
nämligen; 

• Konsensusavtalet, ett bindande avtal uppkommer genom två samstämmiga 
viljeförklaringar, utan några formkrav. 

• Formalavtalet, kräver att formkrav iakttages för att bli gällande. 
• Realavtalet, avtalet blir giltigt först genom en prestation, exempelvis tradition.9 

Sedan Avtalslagen skrevs har kommunikationstekniken utvecklats en hel del. Lagen bygger 
på brevväxling, telegram och muntliga meddelanden och även efter senare tillägg telefax. I 
dag är det vanligare med kommunikation via exempelvis mail, men lagen anses vara så 
allmänt skriven att den trots det är tillämpbar även på det moderna IT-samhället.10  

                                                 
4 Härefter kommer att användas dess vardagliga lydelse Avtalsslagen eller dess förkortning AvtL. 
5 Hellner Jan, m.fl. (2005) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 4, 1 häftet särskilda avtal sid. 27-28. 
6 Jan & Christina Ramberg (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6, sid. 26. 
7 Ibid. sid. 30. 
8 Hedwall Mattias (2004) Tolkning av kommersiella avtal uppl. 2, sid. 20. 
9 Adlercreutz, Axel (2002) Avtalsrätt I uppl. 12, sid. 50. 
10 Ibid. sid. 48. 
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2.1.2 Anbud och accept 

Teorin om viljeförklaring fungerar i praktiken genom huvudregeln om avtalets ingående 
nämligen anbud och accept. Två parter förklarar sin ensidiga viljeförklaring och när dessa två 
samstämmer föreligger ett avtal. Ena parten avsänder ett anbud och andra parten svarar med 
ett accept. Detta är en enkel form av avtalsslut och modellen finns reglerad i Avtalslagen. I 
mer komplicerade situationer väljer en del att avvika från modellen och i stället tillämpa 
alternativa avtalsslut.11 Enligt AvtL § 1 är anbud och accept var för sig bindande, den s.k. 
löftesprincipen. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud under den s.k. acceptsfristen se §§ 2-
3, vilket i princip betyder att givaren ej har rätt att återkalla sitt anbud. Anbudstagaren som 
accepterar anbudet förbinder sig att fullgöra, dvs. erlägga en motprestation. En sen accept, 
svar som ej inkommer inom acceptfristen, eller accept med förändringar och eller tillägg, oren 
accept, ses som ett nytt anbud som då riktar sig till den ursprungliga anbudsgivaren. Principen 
skapar ett större mått av säkerhet vid förhandlingar då båda parter genom anbud och accept är 
bundna. Mottagaren skall kunna lita på anbudet och ha tid på sig att överväga ett accept utan 
risk för en återkallelse av anbudet I andra länder tillämpar man istället för löftesprincipen, 
kontraktsprincipen. Kontraktsprincipen innebär i stort att anbudet blir bindande först i 
samband med accepten, dvs. i samband med att avtal uppstår.12 

2.1.3 Gemensamma avtalsslutet 

Anbud-accept – modellen är som nämnts reglerad i Avtalslagen och är endast huvudregel vad 
gäller avtalsslut. En kanske mer vanlig form av avtalsslutande är det gemensamma 
avtalsslutet, där parterna sitter ned tillsammans och utformar avtalet som sedan skrivs under. I 
en sådan situation kan det vara svårt att tala om parterna i termer såsom anbudsgivare.13 

2.1.4 Dissensregler 

Som nämnts ovan är en förutsättning för avtalet den gemensamma partsviljan, 
viljeförklaringen mellan parterna. I efterhand kan det ibland visa sig att det vid avtalsslutandet 
inte förelåg någon gemensam vilja, vilket då kan resulterar i komplicerade problem. Enligt 
lagen föreligger då inte egentligen något avtal mellan parterna, men i praktiken tillämpas 
istället avtalstolkning för att fastställa avtalets lydelse. Att tolka avtalet ligger för det mesta 
mer i parternas intresse då samarbetet oftast redan kan ha pågått under en längre tid och de har 
ett intresse av att fortsätta samarbetet snarast.14 Då båda parter varit omedvetna att de haft 
olika tolkningar om avtalets innebörd föreligger dold dissens, däremot om båda parter är 
medvetna om problemet talar man om öppen dissens. Vid ett förhållande av öppen dissens 
föreligger det inte heller ett avtal som enligt lagen kan ge rättsverkan, men på samma sätt som 
vid dold dissens är det vanligt att man i stället ser avtalet som giltigt och företar en tolkning.15 
Även innan ett avtal kommit till stånd kan man tala om dissens. Det kan ibland uppstå 
situationer då en part tror att ett avtal föreligget medan den andra parten som ej befinner sig i 
den tron utnyttjar det faktum och ej heller ger sin uppfattning till känna. I situationer då detta 
sviktliga agerande leder till skada för motparten kan det bli tal om skadeståndsskyldighet 
enligt culpa in contrahendo.16  
 

                                                 
11 Jan & Christina Ramberg (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6, sid. 36. 
12 Adlercreutz, Axel (2002) Avtalsrätt I uppl. 12 sid. 50-52 
13 Ibid. sid. 47. 
14 Jan & Christina Ramberg (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6, sid. 136-137. 
15 Ibid. sid. 180-181. 
16 Adlercreutz, Axel SvJT 1987 sid. 504. 
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2.2 Stadier i en avtalsprocess 

Ett avtal föregås alltid av någon form av förhandling, Adlercreutz pekar i sin bok Avtalsrätt 
I17 ut följande stadier som han anser att man kan utkristallisera i samband med mer långvariga 
avtalsprocesser. Han påpekar dock att stadierna inte alltid hålles isär utan kan flyta in i 
varandra. 

A. Förhandlingsstadiet. 
B. Enighet uppnås kring vissa grundläggande punkter som ofta fastslås i en form av 

avsiktsförklaring eller principöverenskommelse, som visar att parterna avser att ingå 
avtal. Vidare förhandlingar förs med sikte på ett definitivt avtal. 

C. Skriftligt kontrakt undertecknas.  
D. Verkställighetsstadiet, stadiet då parterna skall utföra sina prestationer enligt avtal. 18   

Normalt sett leder inte stadium A till några rättsverkningar då vardera part förhandlar på egen 
risk och står sina egna kostnader. Först i samband med stadium B kan frågor om parters 
bundenhet och ansvar uppstå, speciellt om parterna undertecknat någon form av föravtal. Det 
sista stadiet skall i  princip påbörjas efter A-C, men det är inte ovanligt enligt Adlercreutz att 
verkställigheten påbörjas och ibland även slutförs i samband med stadierna A-B.19 
 
För att undvika bundenhet innan det slutgiltiga avtalet kan parterna komma överens om 
avtalad skriftform. Ett sådant avtal har sin grund i den tyska rätten och har den innebörden att 
ett avtal ej föreligger mellan parterna fören skriftlig dokumentation föreligger. Förekomsten 
av ett sådant avtal mellan parterna utgör en presumtion för att bindande avtal ej är för handen 
innan skriftligt dokument presterats.20   

2.3 Föravtal eller letter of intent 

Avtalsförhandlingar kan pågå under en lägre tid och röra många komplicerade transaktioner. I 
vissa fall väljer man då att ingå så kallade föravtal eller letter of intent, en typ av preliminära 
avtal som kan underlättar förhandlingarna. När parterna kommit till ömsesidig förståelse i 
visst moment träffas ett preliminärt avtal i avvaktan på det slutgiltiga avtalet. När det 
slutgiltiga avtalet undertecknats är dokumentet inte längre gällande.21 

2.3.1 Föravtal 

Det finns en skillnad i rättsverkan mellan begreppen då föravtal eller pactum de contrahendo i 
princip är ett bindande avtal till skillnad från ett letter of intent22. Begreppet syftar inte till ett 
visst rättsförhållande utan är ett allmänt samlingsbegrepp som omfattar rättsregler med ett 
ömsesidigt syfte. Ett föravtal avser förhållanden då parter avtalat eller kommit överens om att 
i framtiden ingå avtal. Avtalet kan vara mer eller minde precist men skall ändock gälla ett 
beslut om att parterna i framtiden skall ingå avtal. Ett föravtal behöver ej uppfylla några 
formkrav även om det dock underlättar med skriftliga avtal, då bristande formulering kan leda 
till ogiltighet. Ett föravtal som reglerar köp av fast egendom är per automatik ogiltigt.23 

                                                 
17 Adlercreutz, Axel (2002) Avtalsrätt I uppl. 12. 
18 Ibid. sid. 114 
19 Ibid. 
20 Grönfors, Kurt (1993) Avtalsgrundande rättfakta sid. 72-73. 
21 Hedwall Mattias (2004) Tolkning av kommersiella avtal uppl. 2, sid. 21. 
22 Adlercreutz, Axel SvJT 1987 sid. 497. 
23 Holmgren Sven, Lundqvist Dick (1988) Letter of intent, värt mer än pappret? Sid. 23-24. 
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2.3.2 Letter of intent 

Begreppet härstammar från USA och kom till Sverige mellan 1960-1970. Letter of intent kan 
översättas till svenska med termen avsiktsförklaring, men vanligtvis används det amerikanska 
namnet.24 Vid förhandlingar av komplicerade avtal är det vanligt att parterna först kommer 
överens om att framställa vissa riktlinjer som skall gälla under förhandlingarna fram till 
avtalsslut. Dessa riktlinjer samlas sedan i ett dokument och utgör ett letter of intent. Som regel 
är ett sådant dokument inte juridiskt bindande för parterna och kan därför ej heller leda till 
ersättningsansvar. Redan vid ett studium av namnet på begrepp såsom avsiktsförklaring och 
principöverlåtelser framgår det att en sådan överenskommelse ej skall representera ett färdigt 
avtal utan endast en uppgörelse fram till dess då färdigt avtal föreligger.25 Det finns inga 
formkrav för upprättandet av ett letter of intent utan varje avtal speglar det aktuella fallet.26 
Villkor som parter vanligtvis väljer att integrera i ett letter of intent är sekretess -  och 
lagvalsklausuler, helt enkelt för att dessa bitar skapar trygghet åt förhandlingarna.27 
 
Som nämndes ovan är ett letter of intent som regel ej bindande som avtal för parterna. Det är 
dock vanligt att parterna integrerar en bindande avtalsklausul reglerande ömsesidiga 
förpliktelser i ett sådant dokument. Dokumentet blir då juridiskt gällande till den del parterna 
utformat det med bindande verkan.28 Avgörande för om ett letter of intent blir bindande för 
parterna är ordalydelsen i utformningen av dokumentet, varför tydliga dokument underlättar. 
Problemet med ett letter of intent kan vara att avgöra till vilken grad det är bindande för 
parterna. Syftet med ett letter of intent är å ena sidan att skapa säkerhet för parterna i samband 
med förhandlingarna, med dilemmat å andra sidan att ingen av parterna vill binda upp sig i det 
fall förhandlingarna leder till ett otillfredsställande resultat och ett avtal aldrig ingås.29 
 
Ett letter of intent kan emellertid leda till att skadeståndsskyldighet mellan parter uppstår. 
Gomad diskuterade situationen i en artikel presenterad i NJM 1984 I30 och menade att part 
som missbrukat det förtroende som en avsiktsförklaring uppställer, genom att oskäligt avbryta 
förhandlingarna kan vänta sig ett skadeståndsansvar. Han pekar på att det skall finnas en 
lämplig riskfördelning mellan parterna i en avsiktsförklaring. Ett skadeståndsansvar skall 
enligt Gomad omfatta det negativa kontraktsintresset som utgångspunkt, men även ytterligare 
tillägg till sådan ersättning kan komma ifråga då part vägrar fullfölja avsiktsförklaringen och 
underteckna ett slutgiltigt avtal.31 
 
Ett letter of intent kan även användas för att reglera ett negativt intresse. Genom att parterna 
skriver in att vid de omständigheter att förhandlingarna inte leder fram till ett avtal kan 
parterna ej göra krav gällande mot varandra. Det vill säga man avtalar bort möjligheten till 
krav enligt culpa in contrahendo.32 
 

                                                 
24 Holmgren Sven, Lundqvist Dick (1988) Letter of intent, värt mer än pappret? sid. 34. 
25 Adlercreutz, Axel SvJT 1987 sid. 497. 
26 Holmgren Sven, Lundqvist Dick (1988) Letter of intent, värt mer än pappret? sid. 26. 
27 Hedwall Mattias (2004) Tolkning av kommersiella avtal uppl. 2, sid. 182. 
28 Holmgren Sven, Lundqvist Dick (1988) Letter of intent, värt mer än pappret? sid. 50. 
29 Hedwall Mattias (2004) Tolkning av kommersiella avtal uppl. 2, sid. 188. 
30 Sid. 245 ff. 
31 ibid. 
32 Hedwall Mattias (2004) Tolkning av kommersiella avtal uppl. 2, sid. 189.  
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3. Skadeståndsrättens grunder 
Skadeståndsrätten kan delas in i en kontraktuell och en utomkontraktuell sida. Som kan tolkas 
redan av begreppen berör den kontraktuella delen ansvar för skador i ett kontraktsförhållande, 
dvs. avtalsbrott, medan det utomkontraktuella berör frågor om skadeståndsansvar i 
förhållanden då ett avtal inte föreligger. Skadeståndsrätten reglerar i princip enbart 
utomkontraktuella frågor om ansvar och de frågor som faller inom det kontraktuella begreppet 
löses genom kontraktsrätten. Problem uppstår emellertid då områdena inte alltid är lätta att 
separera från varandra.33 Av skadeståndslagen (1972:207)34 1:1 framgår nämligen att lagen i 
fråga är tillämplig även på kontraktuella skadeståndsfrågor om inget annat regleras genom 
avtal eller andra regler gällande skadestånd i kontraktsfrågor35; 

I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt 

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

avtalsförhållanden. 

Enligt förarbeten till lagen skall de allmänna skadeståndsreglerna i förhållande till 
kontraktsrättens skadeståndsregler betraktas som "lex generalis" till "lex specialis". 
Skadeståndslagens regler gäller alltså generellt även i avtalsförhållanden, men 
speciallagstiftningen tar över de allmänna utomobligatoriska reglerna. Vidare stadgas i 
motiven att även om skadeståndsfrågor inte reglerats i ett avtal och det inte heller vid tolkning 
går att utläsa en partvilja angående deras inställning till skadeståndsfrågan får man i första 
hand tillämpa regler, rättsgrundsatser och sedvana rörande den typen av avtal. Detta kan 
utläsas av lagtextens utformning; eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden.
 36
 

För att kunna beräkna och utdöma skadestånd måste rätten först beakta frågan utifrån följande 
modell; 

1. Vilka är ansvarsförutsättningarna? 
• Objektiva förutsättningar för ansvar 
• Subjektiva förutsättningar för ansvar 

2. Skadeståndsberäkning 
3. Jämkning av skadestånd.37 

De objektiva kriterierna hänvisar till att en faktisk skada måste kunna uppvisas samt att denna 
kan härledas till en handling från skadevållaren som uppfyller kraven på adekvat kausalitet. 
De subjektiva förutsättningarna hänvisar till att rätten måste konstatera att skadevållarens 
agerande kan klandras utifrån gällande rätt. Exempel på sådant agerande är oaktsamhet, culpa. 
Då samtliga kriterier föreligger samtidigt har rätten att beräkna skadeståndet.38 

 

                                                 
33 Radetzki Marcus (2005) Praktisk skadeståndsbedömning sid. 9-10. 
34 Härefter används förkortningen SkL eller enbart namnet skadeståndslagen. 
35 Prop. 1972:5 s 448-449 förslag till skadeståndslag. 
36 Ibid. sid. 448-451. 
37 Radetzki Marcus (2005) Praktisk skadeståndsbedömning sid. 12. 
38 Ibid. 
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3.1 Culpabedömningen 

I SkL 2:1 återfinns huvudregeln att skadestånd, vid person eller sakskada, skall utgå om 
skadevållaren agerat med uppsåt eller oaktsamhet;  
 
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta 

skadan. 
 
För att bedöma huruvida någon agerat oaktsamt behöver man företa en culpabedömning, 
vilket blir av intresse då man skall fastställa ansvar enligt culpa in contrahendo. Det första 
steget i att avgöra skadevållarens oaktsamhet är att ställa gärningen i förhållande till 
rättskällorna. I första hand skall en undersökning av lagtext företas för att se om agerande är 
reglerat i lag. Kan svaret ej finnas i lagtexten får man sedan steg för steg tömma rättskällorna. 
På detta område finns omfattande praxis varför prejudikat utgör viktiga rättskällor. Sedvana – 
bonus pater familias – är normalt sett inte en rättskälla av auktoritet, men kan svaret ej finnas i 
högre rättskällor skall man i sista hand vända sig till branschorganisationer och liknande 
organ för att se om agerande är reglerat.39  
 
Efter att ha uttömt alla rättskällor utan att finna svaret på frågan om skadevållaren agerat 
culpöst, skall en fri bedömning företas. Den fria bedömningen utgår från en avvägning av fyra 
olika faktorer;  

1. Risken för skada 
2. Den sannolika skadans storlek 
3. Möjligheterna att förekomma skadan 
4. Skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.40 

 
Vid en sammanvägning av de olika faktorerna skall skadevållaren och dennes möjligheter att 
inse risken och förekomma skadan stå i centrum. Vid tillfället; hur stor var risken för att 
skadan skulle uppstå? Kunde skadevållande vid tillfället förstå omfattningen av skadan utifrån 
det aktuella agerandet? Vilka möjligheter hade skadevållande vid tillfället för skadans 
uppkomst att undvika skadan? Fanns det en möjlighet för skadevållande att inse risken för att 
skadan skulle uppstå? Utifrån dessa avvägningar kommer sedan rätten till en slutsats om 
huruvida skadevållaren agerat culpöst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Hellner Jan (2000) Skadeståndsrätten – en introduktion – uppl. 2 sid. 25-27.  
40 Ibid. sid. 28-29. 
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4.Culpa in contrahendo enligt en kontraktuell utredning 
Principen om culpa in contrahendo kan hänföras till Ihering som anses ha utvecklat begreppet 
och lagt grunden för dess lära. I den tyska rätten fanns i mitten av 1800-talet ett behov av en 
reglering som förhindrade att förklaringar av mottagaren skulle uppfattas som rättsligt 
bindande. Genom principen om culpa in contrahendo skulle personer som genom culpöst 
handlande framkallat en sådan missuppfattning bära ekonomiskt ansvar för sitt agerande. 
Skadestånd skulle utgå med det negativa kontraktsintresset som grund. Efterhand utvecklades 
tillämpningen av principen och idag appliceras culpa in contrahendo på ett ökande antal 
avtalsslut.41 
 
En direkt översättning av culpa in contrahendo till svensk lydelse är oaktsamhet vid 
avtalsförhandlingar. Principen finns ej reglerad i svensk författning, men möjligen kan man 
ändock hävda att den vinner kraft som rättslig princip genom UNIDROIT Principles42. 
Huvudregeln vad gäller avtalsförhandlingar är att vardera part står sin egen risk och sina egna 
kostnader. Förhandling om avtal innebär således ingen plikt för någon part att fullfölja och 
parterna har rätt att företa parallella förhandlingar med andra parter.43 Avsteg från denna 
huvudregel stadgads i UNIDROIT Principles artikel 2.15;  

(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 

(2) However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the 

other party. 

(3) It is in bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach 

an agreement with the other party. 

 
I paragrafen stadgas att avtalsförhandlingar sker på egen risk, men att dessa ändock skall ske i 
enlighet med god affärssed. Bestämmelserna är en del av en internationell regelsamling som 
tillhandahåller regler och principer för kommersiella avtal. Parterna kan tillämpa 
regelsamlingen som en lagvalsklausul eller som tolkningsunderlag. UNIDROIT Principles 
ställer upp regler gällande avtalets ingående, avtalets giltighet, avtalstolkning, parters 
skyldigheter och deras fullgörelseplikt samt konsekvenserna av avtalsbrott44. 
 
Culpa in contrahendo kan sägas vara ytterligare ett avsteg från huvudregeln om avtalsfrihet 
och ansvar enligt principen kan förekomma i två situationer. Då part i samband med 
förhandlingar agerar illojalt men avtalet sedan fullföljs, eller vid situationer då part i samband 
med avtalsförhandlingar agerar illojalt och ett avtal aldrig kommer till stånd45. Begreppets 
närmre innebörd är således att skadeståndsansvar kan uppkomma då part agerat oaktsamt i 
samband med avtalsförhandlingar, en form av prekontraktuellt ansvar. Ersättningen omfattar 
som regel medkontrahentens negativa kontraktsintresse, se vidare under avsnitt 4.2.46 
 
 

                                                 
41 André Mathias (1984) Marknadsföringsansvar sid. 446-447. 
42 Jan & Christina Ramberg (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6, sid. 83 
43Ibid. sid. 82 
44 www.unidroit.org (2006-03-19) 
45 Hellner Jan, (1996) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 3 häfte 2 Allmänna ämnen sid. 190.  
46 Adlercreutz, Axel (2002) Avtalsrätt I uppl. 12 sid. 110. 
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4.1 Närbelägna skadeståndsprinciper 

Principen om dolus in contrahendo reglerar det förhållandet att part med uppsåt vilseleder 
motpart i samband med avtalsförhandlingar. Skillnaden mot culpa in contrahendo framgår 
redan av namnet då det senare enbart kräver ett oaktsamt agerande. Ett agerande enligt dolus 
in contrahendo kan precis som oaktsamt agerande leda till skadestånd men det är viktigt att 
välja rätt mellan principerna för att ta fram korrekt bevisning. Ett exempel på dolus in 
contrahendo är situationer då part ger sig in i förhandlingar med syftet att lura motparten att 
avtal kommer att ske, enbart för att förhindra att försäljning sker till en konkurrent.47 En 
annan närliggande rättsprincip är culpa in contractu. Begreppet fångar in förhållanden som 
blir aktuella då ett avtal föreligger, dvs. kontraktuella förhållanden, där parter har ansvar 
enligt den inbördes lojalitetsplikten.48  

4.2 Ersättning för rena förmögenhetsskador i kontraktsförhållanden 

4.2.1 Ren förmögenhetsskada 

Huvudregeln i SkL 2:4 vad gäller rena förmögenhetsskador är att de enbart ersätts i den mån 
skadan uppstått i samband med brottslig handling, dvs. uppsåtligt agerande som står i strid 
med lagen. Ren förmögenhetsskada innebär enligt samma lag 1:2, en ekonomisk skada som 
uppkommer utan samband med att någon lider person – eller sakskada. Huvudregeln har 
allteftersom mjukats upp främst genom lagstiftning och praxis då rätten vid flertalet 
situationer utsträckt ansvaret genom att erkänna vissa kontraktsliknande situationer och på så 
sätt kunnat tillämpa ansvar enligt kontraktsrätten.49  
 
Samma reglering kan man säga återfinns som huvudregel vad gäller kontraktsrätten, där dolus 
in contrahendo gäller. Dolus in contrahendo innebär vid en direkt översättning ett uppsåtligt 
förfarande vid avtalsförhandlingar med syfte att lura sin medkontrahent. Då ett sådant 
agerande ger upphov till förmögenhetsskada för motparten skall ersättning utgå.50 Vad gäller 
rena förmögenhetsskador som uppstår till följd av avbrutna avtalsförhandlingar där motparten 
agerat med oaktsamhet kan ersättning utgå enligt culpa in contrahendo under vissa 
förutsättningar. Dessa förutsättningar skall redogöras för nedan. 

4.2.2 Positivt och negativt kontraktsintresse 

Vid utomobligatoriska frågor brukar man beräkna skadeståndet utifrån differensmetoden, där 
ersättningsposten utgörs av differensen mellan det hypotetiska händelseförloppet och det 
faktiska händelseförloppet.51  I samband med beräkning av skadestånd vid inomobligatoriska 
förhållanden brukar man tala om det positiva och det negativa kontraktsintresset. Det positiva 
kontraktsintresset åsyftar att den part som utsatts för kontraktsbrott skall genom ersättning 
försättas i samma situation som om fullgörelse enligt avtalet skett. Sådan ersättning kan bestå 
i att part tvingas fullgöra genom att exempelvis leverera varor. Det negativa kontraktsintresset 
avser att försätta den missfördelade parten i samma situation som om avtalet aldrig kommit 
till stånd genom att ersättning utgår för kostnader som blivit onyttiga. Exempel på sådana 
kostnader kan vara rese – och materialkostnader.52 Då ansvar enligt culpa in contrahendo 
fastställts utgår som regel ersättningen med det negativa kontraktsintresset.53 

                                                 
47 Ramberg Jan, Ramberg Christina (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6 sid. 83-84. 
48 ibid. sid. 111 
49 Hellner & Johansson Skadeståndsrätt uppl. 6 sid. 88. 
50 Jan & Christina Ramberg (2003) Allmän avtalsrätt uppl. 6, sid. 84. 
51 ibid. sid. 52. 
52 Ramberg & Ramberg (2002) Avtalsrätten – en introduktion – uppl. 2 sid. 18. 
53 Hellner & Johansson Skadeståndsrätt uppl. 6 sid. 89. 
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4.3 Culpa in contrahendo enligt praxis 

Eftersom principen om culpa in contrahendo inte är reglerad i författning och det inte heller 
på annat sätt i principens lydelse framgår när eller under vilka förutsättningar ett 
skadeståndsansvar inträder krävs ett studium av praxis. Adlercreutz tolkade i sin artikel från 
1987 i SvJT54 HD:s motiveringar till prekontraktuellt skadestånd i målet NJA 1963 sid. 10555. 
Han konstaterade att en förutsättning för ansvar var att part skall ha agerat illojalt eller 
försummat att iakttaga motpartens intresse. Ett sådant beteende skulle kunna vara att agera 
långsamt i ett klargörande av partens ovilja att fullfölja samarbetet. Adlercreutz själv ansåg att 
HD:s motivering var lite tam och presenterade själv en riskfördelningsprincip som enligt 
honom torde beaktas. Avgörande enligt denna var vem av parterna som stod närmst att bära 
risken för att en åtgärd blivit onyttig. Vem som är bärare av riskansvaret skall enligt 
Adlercreutz uttolkas ut parternas beteende.56 Kleinman57  å sin sida har vid en analys av 
praxis dragit den slutsatsen att några kriterier måste sammanfalla för att prekontraktuellt 
ansvar enligt culpa in contrahendo skall utgå. Nämligen 1) culpa 2) tillit 3) faktiskt tillit och 
4) befogad tillit. Medkontrahenten måste med andra ord ha konstaterats agera oaktsamt i 
avtalsförhandlingarna mot andra parten, som hade tilltro till den vilseledande informationen. 
Avgörande är dock att den vilseledda parten visat en faktiskt tillit genom att ha agerat utifrån 
uppgifterna och att denna tillit anses befogad.58 Efter en genomgång av praxis skall författaren 
härefter klarlägga hur rätten resonerat vid fastställandet av ovan nämnda kriterier. 

4.3.1 NJA 1963 sid. 105 

Bakgrund: Parter i målet var kärande E och svarande G. E, en svensk affärsman drev en 
verksamhet i Venezuela när han av tredje man fick vetskap om att G som ägde 45 % i ett 
bolag i Colombia sökte en VD. E som sedan tidigare var bekant med G skickade honom ett 
telegram den 23 maj 1956 där han erbjöd G sina tjänster. 26 maj 1956 svarade G via telegram 
att E var välkommen på besök med förutsättningarna att det var för egen räkning och på egen 
risk. E flög den 5 juni till Colombia och träffade G  och vid ett möte ytterligare en delägare i 
företaget. När han sedan återvände till Venezuela den 16 juni var det med syfte att avveckla 
sin rörelse, då han genom telegram erbjudits att arbeta för G. Den 1 juli började E arbeta på 
G:s anmodan och han flyttade in i bolagets chefsvilla. Enligt uppgift från G skulle 
bolagsstämman den 15 juli bekräfta anställningen, vilket enligt colombiansk lag var en 
förutsättning för avtalet. Parterna undertecknade dock ett anställningskontrakt redan i 
samband att E påbörjade arbetet och enligt G var bolagsstämmas beslut enbart en formalitet. E 
arbetade i bolaget fram till den 20 september då han var tvungen att resa till Sverige av den 
orsaken att hans fru varit inblandad i en trafikolycka. Fram till samma datum hade 
anställningen fortfarande inte tillställts stämman för godkännande. Från Sverige försökte E 
vid upprepade tillfällen att kontakta G för att visa att han fortfarande stod till bolagets 
förfogande, men då han ej fick något svar meddelade han att han sökte annan anställning. Det 
tvistiga i målet var huruvida G var skyldig att utge ersättning för E:s arvode för den tiden då 
han stått till bolagets tjänst, samt övriga kostnader som E haft i samband med 
tjänsteutövningen. Bolaget vägrade utbetala ersättning till E med hänvisning till att stämman 
aldrig godkänt anställningen. 
 
 
 

                                                 
54 sid. 511-512. 
55 se redogörelse för omständigheter nedan. 
56 Adlercreutz Axel, SvJT 1987 sid. 511-512. 
57 Kleinman Jan (1987) Ren förmögenhetsskada 
58 ibid. sid. 432 
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E anförde och yrkade: E anförde att parterna kommit överens om att han fått anställning 
som VD och hänvisade till anställningsavtalet. Vidare hänvisade E till ett muntligt avtal 
mellan parterna, där G utlovat att han skulle ordna att ersättning skulle utbetalas till E. G hade 
genom sitt handlande ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot E. 

G anförde och yrkade: Bolaget är en juridisk person utan personligt ansvar för delägarna. G 
vidhöll att han vid upprepade tillfällen påpekat för E att han reste till Colombia på eget ansvar 
och på egen risk. Arbetskontraktet mellan parterna utlovade endast en provanställning under 
två månader och därefter blev E muntligen uppsagd. G bestred existensen av ett muntligt avtal 
där han utlovat att han personligen skulle betala E ersättning.  

HD:s bedömning: Målet gick till högsta instans där rätten fann G vara skadestångsskyldig 
och förpliktade honom att ersätta E:s negativa kontraktsintresse med följande motiveringar; 

• G har agerat på ett vilseledande sätt genom att tillställa E ett telegram med utsikter att 
förvärva anställning samtidigt som han personligen tvivlade på att bolagsstämman 
skulle godkänna ett avtal.  

• Ett sådant agerande från G är att ses som vårdslöst till den grad att skadeståndsansvar 
uppstår. 

• E har agerat i enlighet med informationen och litat till dess riktighet. Detta anses 
styrkt då han avvecklat sin firma och flyttat från Venezuela till Colombia. Denna tillit 
anses även vara befogad då informationen kommit från två av bolagets huvudmän. 

 
I målet fanns skiljaktiga ledamöter, varav en ansåg att E skulle ersättas utifrån ett positivt 
kontraktsintresse, medan två andra inte ansåg att G agerat culpöst varför inte heller grund för 
skadestånd förelåg. 

4.3.2 NJA 1978 sid. 147  

Bakgrund: Fastighetsägaren Abacus och livsmedelsföretaget T träffade den 24 februari 1971 
ett muntligt projekteringsavtal, där Abacus skulle reservera lokaler i en nybyggnation till T 
som där avsåg att driva livsmedelsbutik. Sedan T dragit sig ur etableringen uppstod en tvist 
mellan parterna gällande de kostnader Abacus haft för iordningställandet av lokalen. Parterna 
var ense om att ett muntligt projekteringsavtal träffats, det tvistiga i målet var huruvida T 
genom avtalet hade ett ansvar att ersätta Abacus dess kostnader. 
 
Abacus anförde och yrkade: Av avtalet framgick bl.a. att Abacus vid färdigställandet av 
lokalen skulle anpassa den efter de speciella krav som gällde för en livsmedelsbutik och 
utifrån samråd med T:s konsulter. Då lokalerna iordningställts som livsmedelsbutik var det 
mycket svårt för Abacus att få dessa uthyrda till någon annan. Bolaget yrkade att rätten skulle 
fastställa att T var skyldig att ersätta dem för kostnader de haft för ombyggnationer och 
installationer samt hyresförluster som orsakats av att T ej fullföljde etableringen. I första hand 
gjordes gällande att muntligt projekteringsavtal träffats mellan parterna och att T gjorts sig 
skyldig till avtalsbrott. Abacus hänvisade till rådande sedvana i branschen som stöd för att 
skadeståndsskyldighet förelåg. I andra hand hävdades att T var skadeståndsskyldiga p.g.a. 
culpa in contrahendo eller culpa in contractu då T förfarit vårdslöst i flera avseenden. Bl.a. 
hävdade bolaget att det var oaktsamt av T att inte ha agerat mer skyndsamt vad gällde 
marknadsundersökningen. 
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T bestred käromålet och anförde: Företaget hade inte vare sig direkt eller indirekt givit 
något löfte om att träffa hyresavtal. I samband med det muntliga avtalet var det aldrig tal om 
att T skulle svara för eventuella kostnader som Abacus haft för projekteringen om 
etableringen aldrig genomfördes. Det måste ha ålegat Abacus att klargöra detta för T som inte 
insett eller bort inse att Abacus tolkat överenskommelsen på annat sätt. Det muntliga avtalet 
måste anses innebära att vardera part svarar för sina kostnader om slutligt avtal ej kom till 
stånd. T har ej genom sitt handlande gjort sig skyldig till ansvar enligt varken culpa in 
contrahendo eller culpa in contractu. Ekonomisk skada som drabbat Abacus har de själva varit 
vållande till, då det ej förelåg adekvat kausalitet.  
 
HD:s bedömning: Överenskommelsen mellan parterna var endast muntlig och mycket vag 
till sitt innehåll på väsentliga punkter. Ett sådant avtal kan ej anses medföra någon absolut 
eller villkorad skyldighet för någon av parterna att träffa upplåtelseavtal. Inte heller kan man i 
avtalet intolka att T skulle stå för eventuella onyttiga kostnader som Abacus fått bära till 
resultat av att etableringsavtalet aldrig kommit till stånd. Avtalet förpliktade enbart parterna 
att samarbeta med sikte på en framtida upplåtelse där ett avtal var beroende av en rad osäkra 
faktorer. T har ej agerat på annat sätt än vad som ålegat företaget varför 
skadeståndsskyldighet ej kan påkallas. 

4.3.3 NJA 1990 sid. 745  

Bakgrund: Svenska Rotormaskiner AB (SRM) hade träffat optionsavtal för en viss tid 
gällande licensrättigheter till en vakuumpump, med villkor att före avtalstidens utgång en rätt 
för bolaget att träffa ett slutgiltigt avtal gällande licensen. Innan ett slutligt avtal träffats förde 
SRM förhandlingar med L gällande återförsäljningsrätt till pumpen, men ett år senare då SRM 
träffade det slutligt licensavtal gällande pumparna meddelade bolaget L att de ej avsåg 
fullfölja återförsäljningsavtalet. Oenigheten mellan parterna rörde frågan huruvida ett avtal 
kommit till stånd samt dess förpliktande för parterna. 
 
L yrkade i första hand att rätten skulle fastställa att SRM var skyldig till skadestånd genom 
kontraktsbrott. I andra hand yrkade L att skadeståndsansvar skulle utgå genom dolus- eller 
culpa in contrahendo. 
 
SRM bestred bifall. 

 
HD:s bedömning: Rätten avslog L:s fastställelsetalan med följande motiveringar; 

• Mellan parterna förelåg ej ett kontraktsförhållande då varken avtal eller föravtal 
träffats. Av denna anledning kunde ej den första grunden bifallas. 

• Vad gäller yrkandet om culpa in contrahendo är avgörande att SRM har agerat illojalt 
och med oaktsamhet. HD kunde inte fastställa ett illojalt beteende, men vad gäller 
frågan om oaktsamhet konstaterade rätten att SRM agerat oskäligt långsamt från tiden 
att bolaget beslutat att ett avtal med L ej skulle komma till stånd till L slutligen 
meddelades. Skadestånd utdömdes dock inte främst med hänvisning till att det ej 
visats att denna oaktsamhet resulterat i några kostnader för L. 
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4.4 Analys av praxis 

Ovan i framställningen förevisade författaren följande av Kleinemans presenterade kriterier 
för ansvar enligt cupla in contrahendo; 1) culpa 2) tillit 3) faktiskt tillit och 4) befogad tillit. 
Med stöd av ovan refererade rättsfall skall denna analys utmynna i ett klarläggande av 
huruvida de nämna kriterierna kan utläsas av praxis och sedermera läggas till stöd för ett 
prekontraktuellet skadeståndsansvar, samt konkretisera den närmare innebörden av 
begreppen. Den första frågan att utreda är således vad som rätten anser vara culpöst agerande 
i samband med avtalsförhandlingar.  
 
I NJA 1990 sid. 745, som i och för sig hade en negativ utgång, konstaterade HD att SRM 
agerat oaktsamt då de förfarit med oskäligt långt dröjsmål från beslut att ej underteckna ett 
avtal med L, fram till datum då bolaget meddelade L om beslutet. Vad som är oskäligt 
dröjsmål till den grad att det kan klassas som oaktsamhet var även uppe till bedömningen i 
målet NJA 1978 sid. 147. I det aktuella målet var det fastighetsägaren Abacus som yrkade att 
bolaget T agerat oskäligt långsamt med att tillställa fastighetsägaren att de ej avsåg att 
fullfölja det tilltänkta upplåtelseavtalet. I det senare målet fann ej HD att T agerat med ett 
dröjsmål som skulle kunna graderas som culpöst.  
 
Ytterligare en fråga att utreda är således vilket tidsperspektiv HD i sina avgöranden har valt 
att utgå från. I målet från 1990 dröjde SRM närmre en månad från fastställt beslut innan 
detsamma meddelades L, vilket fanns vara culpöst.  I det tidigare målet från 1978 gällde det 
en något längre tidsrymd, då det dröjde närmre två månader från att T mottagit Abacus förslag 
till avtal fram till ett senare avböjande. Detta agerande ansågs ej av rätten vara oskäligt med 
hänvisning till en rad faktorer. Främst konstaterade rätten att part måste få viss betänketid 
innan ett accept eller avslag kan presenteras. Även om T agerat med visst dröjsmål kunde det 
ej anses vara vårdslöst agerande. Denna dom skiljer sig på många punkter från 1990 års 
avgörande, men stor vikt lades vid att det mellan parterna muntliga projekteringsavtalet var så 
vagt till sin lydelse att något ansvar för Abacus skador inte kunde tilldelas T. Av betydelse var 
även det faktum att det framtida upplåtelseavtalet var beroende av en rad osäkra faktorer som 
i ett tidigt skede stod klart för båda parter. Innan T kunde ta ställning till upplåtelseavtalet var 
de tvungna att avvakta resultatet av både kostnadskalkyler och marknadsundersökningar. Med 
denna bakgrund ansåg inte rätten att det närmare två månader långa dröjsmålet var att anse 
som culpöst beteende.  
 
Vad gäller tidsaspekten kan författaren i vart fall dra den slutsatsen att när bolag fattat beslut 
att ej fortsätta förhandlingar om avtal eller att avböja ett föreliggande avtalsförslag måste det 
agera skyndsamt. Som författaren förevisade ovan har HD ansett det som ett culpöst beteende 
att avvakta en månad från beslutsdatum till att meddela beslut. Inom vilket tidsperspektiv 
skyndsamt egentligen faller kan vara svårt att säga konkret. Men i situationer då motpart har 
investerat stora ekonomiska resurser för att möjliggöra ett framtida avtal eller då samarbetet 
mellan parterna redan påbörjats drar författaren den slutsatsen att den ”brytande” avtalsparten 
måste agera mycket skyndsamt för att minimera motpartens förluster. Av NJA 1990 sid. 745 
fastslog HD att vid förhållandet då motparten ej kan uppvisa att bolaget lidit några skador av 
det culpösa dröjsmålet leder det ej heller till något skadestånd för den ”brytande” parten. 
Detta ligger i sakens natur då skadestånd i avtalsförhållanden har reparativ verkan. Kan några 
skador ej påvisas finns ej heller grund för ersättningsanspråk.  
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I NJA 1963 sid. 105 fann HD att G agerat culpöst då han genom att avsända telegram till E 
med utsikten att denne skulle komma att förvärva anställning i bolaget, trots hans personligt 
åsikt var den motsatta, vara vilseledande till den grad att det var fråga om vårdslöst agerande. 
Med andra ord kan sägas att det är oaktsamt att förhandla om avtal med motpart då den 
personliga åsikten är att förhandlingarna ej kommer att leda fram till avtal. 
 
Culpöst agerande i samband med avtalsförhandlingar kan enligt författaren i vart fall 
konstateras vara 1) oskäligt dröjsmål samt 2) vilseledande information. 
 
Steg två att utreda är de tre kriterierna gällande tillit. Enligt Kleineman skall part uppvisa att 
den förlitat till informationen från motparten, dvs. agerat med tilltro. Detta agerande skall 
kunna konkretiseras genom att vara påvisbart och det skall även vara ett befogat agerande.  I 
det tidiga målet NJA 1963 sid. 105 konstaterade rätten att E hade uppvisat tillit till den 
information som G tillsänt honom. Att det var fråga om faktisk tillit, dvs. att E agerat utifrån 
dessa uppgifter fann rätten relativt enkelt då E avvecklat sin firma och själv flyttat från 
Venezuela till Colombia. HD gjorde bedömningen att denna tillit var befogad och pekade 
särskilt på att informationen kommit ifrån en av bolagets huvudmän, samtidigt som E efter 
konferens med ytterligare annan huvudman i bolaget inte fått anledning att tvivla på dess 
innehåll. Vidare fann rätten att det faktum att G ej hade kompetensen att avtala om tjänsten 
eller att avtalet ej skulle komma att godkännas av bolagsstämman, utifrån E:s perspektiv inte 
kunde ha ansets vara ett troligt scenario.  
 
Av redogörelsen ovan kan konstateras att de av Kleineman presenterade kriterierna går att  
härleda ur praxis samt ge en närmare innebörd.  
 
En intressant iakttagelse från NJA 1978 sid. 147 är det sakförhållande att det i målet förelåg 
ett projekteringsavtal mellan parterna, som dock HD uttalade var för vagt och otydligt till sitt 
innehåll för att kunna leda till ansvarsförutsättningar för motparten. Av begreppet culpa in 
contrahendo framgår redan av dess lydelse att ett avtal ej kan föreligga då ansvarsgrunden 
förutsätter oaktsamhet in contrahendo. Då HD talar om ett prekontraktuellt ansvar i det 
aktuella målet blir slutsatsen att projekteringsavtalet ej ansågs som ett bindande föravtal. Hade 
projekteringsavtalet varit klarare och tydligare till sin lydelse hade det kunnat ligga till grund 
för ett föravtal och begreppet under analys hade istället varit culpa in contractu.  
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5.Culpa in contrahendo vid köp av fast egendom 

5.1 Säljarens skadeståndsansvar 

Jordabalken59 4:19 reglerar skadeståndsskyldighet i samband med avtalets ingående (stycket 
av störst intresse är markerat med större stil);  
 
Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på 

köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller 

förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från 

vad säljaren får anses ha utfäst. 

 
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten 

som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter 

samt omständigheterna vid köpet. 

 
Skadeståndsansvaret enligt principen om culpa in contrahendo infördes för säljaren 1990 och 
enligt motiven ansvarar säljaren då han medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller genom att 
förtiga omständigheter som är av vikt för köparen60. Tidigare enligt JB 4:19 kunde säljaren 
enbart bli skadeståndsskyldig vid svek, den nuvarande grunden försummelse vid eller i 
samband med avtalsslutet är således en lagskärpning61. Rättsläget är relativt oklart men klart 
är i vart fall att skadeståndsansvaret inte kan bli strängare än det allmänna felansvaret. En 
konsekvens av detta är att köparens undersökningsplikt blir relevant även vid 
skadeståndsfrågan. 
 
För att skadestånd enligt culpa in contrahendo ska bli aktuellt krävs att det är ett relevant fel, 
dvs. ett dolt fel, samt att säljaren dessutom varit försumlig. Hellner hävdar att säljaren kan bli 
skadeståndsskyldig även i fall då fel i köprättslig mening inte föreligger62 medan Grauers intar 
ståndpunkten att detta ställningstagande är felaktigt. En korrekt skadeståndsbedömning skall 
enligt nämnda författare göras utifrån relevanta fel och konstaterad försummelse.63 
 
Regleringen av köp av fast egendom enligt JB är hårt reglerad varför det inte är förvånande att 
säljarens ansvar även innefattar dennes agerande in contrahendo. Som redogjorts för ovan 
ansvarar säljaren vid försumlighet för relevanta fel. Exempel på oaktsamt agerande som leder 
till skadeståndsskyldighet är situationer då säljaren i samband med visning lämnar uppgifter 
som han insett eller bort inse varit felaktiga, eller att säljaren i samband med köpet håller inne 
med uppgifter som är av vikt. Ansvaret för försummelse sträcker sig dock längre och omfattar 
även försumlighet som någon på säljarens sida gjort sig skyldig till.64 Denna grund kan 
jämföras med säljarens ansvar enligt den köprättsliga regleringen, se nedan i avsnitt 6.1 ff.  
 
 

                                                 
59 Härefter även förkortningen JB. 
60 Prop. 1989/90:77 sid. 60.  
61 Grauers Folke (2001) Fastighetsköp uppl. 15 sid. 203. 
62 Hellner Jan, m.fl. (2005) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 4, 1 häftet särskilda avtal sid. 67. 
63 Grauers Folke (2001) Fastighetsköp uppl. 15 sid. 204. 
64 Ibid. sid. 203-204. 
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5.1.2 Relevanta oriktiga uppgifter 

I de flesta fall skall skadeståndsfrågan bedömas utifrån regeln om vad säljaren särskilt har 
utfäst och blir det då ej väsentligt att ställa frågan om säljaren har handlat försumligt, 
avgörande blir istället att se om oriktigheten i utfästelsen är att anse som försumlig.65 

Hellner m.fl. presenterar en uppställning där de söker klargöra situationer då oriktiga 
uppgifter kan medföra skadeståndsskyldighet; 

1. Sådana som är eller jämställs med utfästelser: skadeståndsansvar även utan 
oaktsamhet, 

2. sådana som inte är utfästelser: skadeståndsansvar vid svek eller oaktsamhet, 
3. sådana som varken bedöms som utfästelser eller oaktsamma (eller svikliga): 

prisavdrag men inte skadeståndsansvar.66 
 
Vid situationer där underlåtenheten att lämna upplysningar inte är sviklig eller ohederlig 
utesluts som regel skadeståndsskyldighet som konsekvens av att köparen då inte uppfyllt sin 
undersökningsplikt. När undersökningsplikten är fullgjord kan dock skadeståndsansvar bli 
aktuellt då säljaren försummat att lämna upplysning.67 

5.1.3 Hur kan säljaren undgå skadeståndsskyldighet? 

I motiven anges att säljarens huvudsakliga plikt är att tillkännage dolda fel som han borde ha 
haft kännedom om.68 I första hand gäller således att säljaren bör upplysa en köpare om vad 
han känner till för fel och som denna köpare inte kan finna genom undersökning, om han tror 
felet är av betydelse. Om köparen vid sin undersökning inte upptäcker ett fel som säljaren vet 
om är det bedrägligt att inte tala om bristen. Enligt Hellner m.fl. är det osäkert hur långt 
säljarens egen undersökningsplikt sträcker sig, men klart är ändå att den omfattar tydliga 
brister som säljaren borde ha upptäckt.69  

5.2 Köparens skadeståndsansvar 

Grauers diskuterar i Fastighetsköp (2001) situationer då potentiella köpare kan åläggas 
skadeståndsskyldighet. Vanligaste situationen är att köparen genom ett s.k. handpenningsavtal 
åtar sig att ersätta säljarens skada om köpet inte kommer till stånd. Frågan om köparen kan 
åläggas ansvar i enlighet med culpa in contrahendo i situationer då handpenningsavtal ej 
kommit till stånd har diskuterats. Grauers drar dock motvilligt slutsatsen att HD ej velat 
ålägga köpare ett sådant ansvar men anser å sin sida att det är oskäligt att köpare som handlat 
illojalt i samband med förhandlingar skall gå fri från ansvar.70 Författaren får anledning att 
återkomma till denna fråga nedan under avsnitt 5.2.2 samt 5.2.3, där hovrätten i mål RH 
1996:145 företar en helt annan tolkning. 
 
Skadeståndets omfattning för köpare såväl som säljare är det positiva kontraktsintresset. Den 
part som har rätt till ersättning skall försättas i samma situation som om kontraktsbrottet 
aldrig ägt rum, se vidare under kapitel 4.3.71  

                                                 
65 Hellner Jan, m.fl. (2005) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 4, 1 häftet särskilda avtal sid. 67. 
66 Ibid. 
67 Ibid. sid. 68. 
68 Prop. 1989/90:77 sid. 52. 
69 Hellner Jan, m.fl. (2005) Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt uppl. 4, 1 häftet särskilda avtal sid. 68. 
70 Grauers Folke (2001) Fastighetsköp uppl. 15 sid. 66-67. 
71 ibid. sid. 113. 
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5.2.1 Köparens culpa in contrahendo enligt praxis 

5.2.1.1 NJA 1973 sid. 175 

Bakgrund: Förhandlingar angående köp av fast egendom fördes mellan parterna 
byggnadsingenjören H och läkaren Evi K. Evi K var intresserad av att förvärva en tomt där en 
villa var under uppbyggnad, av ägaren H, dock med vissa ändringsförbehåll. Arbetet på villan 
fortskred efter Evi K:s anvisningar men i ett sent framskridet skede drog sig Evi K ur affären. 
 
H gjorde gällande att muntligt avtal förelåg mellan parterna varför rätten skulle ålägga henne 
ansvar för kontraktsbrott. I andra hand yrkade han på att skadestånd skulle utdömas då Evi K 
genom sitt agerande avsiktligt eller av oaktsamhet vilselett H vad gällde hennes avsikter. I 
sista hand yrkade H att Evi K var ansvarig på kontraktuell grund avseende de ändringsarbeten 
hon beställt och därför var betalningsskyldig H.  
 
Evi K bestred käromålet utifrån samtliga de av H yrkade grunder. 
 
KM bedömde: Rätten avslog H:s yrkanden med följande motiveringar: Vad gäller 
fastighetsköp uppställs krav på skriftlig form för giltighet, varmed ett avtal mellan parterna ej 
anses föreligga. Då Evi K dragit sig ur förhandlingarna uppstod ej någon skyldighet för henne 
att ersätta H hans kostnader. Vad gäller de ändringskostnader H haft för Evi K:s räkning är ej 
hon skyldig att ersätta oavsett huruvida ett fastighetsköp kommit till stånd eller ej. 

5.2.1.2 RH 1996:145 

Bakgrund: Parter i det aktuella målet var kärande Norrmejerier ekonomisk förening och 
svarande NCC bygg aktiebolag. Tvisten i målet rörde de två fastigheterna Orion 1 samt 2+3. 
Mellan parterna fanns ett avtal att NCC skulle förvalta fastigheterna och svara för 
finansiärernas avkastningskrav. Då fastighetsmarknaden visade en fallande tendens valde 
parterna att ej involvera utomstående finansiärer varpå NCC via Bert-Ola M den 27 november 
1990 erbjöd sig att förvärva de aktuella fastigheterna. Norrmejerier genom Olof W ville i vart 
fall sälja fastigheterna till ett värde om 16 mkr, men samtidigt p.g.a. skattemässiga fördelar 
ville man få till ett köp innan utangången av 1990. NCC bjöd den 15 december 1990 14 mkr 
för fastigheterna och ett annat företag BPA erbjöd några dagar senare 11 mkr. Norrmejerier 
kontaktade Bert-Ola M först den 27 december för att höra om anbudet kvarstod. Den 28 
december avsändes via fax ett obevittnat köpavtal till NCC vilket sedan på samma sätt 
returnerades till Norrmejerier med bevittning. I efterföljande samtal sade Bert-Ola M att han 
enbart skulle dra avtalet för styrelsen. Därefter undertecknades på samma sätt som det tidigare 
ett tillägg till köpavtalet med en specificering av köpeskillingen uppdelat på de båda 
fastigheterna. Den 22 mars 1991 framkom det att ärendet inte hade föredragits i NCC:s 
styrelse och den  24 maj 1991 meddelade Bert-Ola M, Olof W att han föredragit ärendet med 
negativ utgång, men att han ändå arbetade för en lösning. I augusti 1991 stod det dock klart att 
köpet mellan parterna ej skulle komma till stånd. 
 
Norrmejerier yrkade: att NCC genom Bert-Ola M genom uppsåt alternativt oaktsamhet 
vilselett Olof W för Norrmejerier då han ej uppgett att han saknade behörighet att ingå för 
NCC bindande avtal. Genom detta agerande försatt Norrmejerier sin möjlighet att sälja till 
annan spekulant. NCC var därför skyldiga att ersätta den förlust som drabbat Norrmejerier. 
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NCC bestred käromålet: och gjorde gällande att Bert-Ola M ej förtigit sin bristande 
behörighet att sluta avtal och att densamma påtalat detta för Norrmejerier vid minst tre 
tillfällen. Olof W borde ha efterlyst en fullmakt innan avtal träffades. Vidare anförde NCC att 
det ej förelåg kausalitet mellan Bert-Ola M:s agerande och påstådd skada. 
 
Hovrättens bedömning: Med följande motiveringar avslog rätten kärandes skadeståndstalan. 
I målet stod klart att det för Olof W stått utom tvivel att Bert-Ola M hade rätt att underteckna 
avtal av denna typ. Frågan att utreda blev istället om Bert-Ola M: s underlåtenhet att klargöra 
sin bristande behörighet skulle åläggas NCC som oaktsamt agerande. Hovrätten fann ej ett 
sådant agerande vara förenligt med skadeståndslagens regler. Vidare fastställdes att ett giltigt 
köpavtal ej kommit till stånd mellan parterna, då det inte uppfyllde regleringen i JB. Detta 
förhållande menade emellertid rätten inte hindrade att det skulle kunna föreligga starka skäl 
för att utdöma skadestånd till den som blivit vilseledd av felaktiga uppgifter. 
Skadeståndsskyldighet kunde till slut inte fastställas då Norrmejerier inte visat att Bert-Ola 
M:s agerande var ett väsentligt avsteg från den aktsamhet som förhållanden i liknande 
situationer kräver. Den tidspress som förekom avtalet var Norrmejerier själv orsak till. 

5.2.2 Analys av praxis 

Att hovrätten i målet RH 1996: 145 kom till ovan nämnda domslut föregicks av en utläggning 
om huruvida köpare skulle kunna åläggas skadeståndsskyldighet enligt culpa in contrahendo i 
situationer då ett handpenningsavtal ej är för handen. Med följande motiveringar fann 
hovrätten att de kunde pröva NCC :s prekontraktuella ansvar; 
 

• Enligt rättspraxis är inte en skriftlig utfästelse att i framtiden sälja fast egendom 
bindande. Ett utväxlande av köpehandlingar genom telefax medförde att endast den 
enes underskrift finns på köpehandlingen. På grund av formfel uppfyller inte avtalet 
kraven i JB och är därför ogiltigt. Detta förhållande hindrar dock inte att det kan 
föreligga starka skäl för att utdöma skadestånd till den som blivit vilseledd av felaktiga 
uppgifter. 

• I rättsfallet NJA 1973 s. 175 hade skadestånd yrkats på grund av bl.a. vårdslöst 
vilseledande i samband med ett preliminärt fastighetsköp. Skadeståndstalan vann inte 
bifall och rättsfallet har därför i doktrinen åberopats till stöd för att skadeståndsansvar 
inte kan inträda vid fastighetsköp. Det är emellertid oklart vilka slutsatser som kan 
dras av rättsfallet, men enligt hovrättens bedömning ligger det närmast till hands att 
förstå det så att HD inte tog ställning till om vårdslöst vilseledande kunde grunda 
skadeståndsansvar. Rättsfallet ger därför inte stöd för uppfattningen att ansvar för 
sådant beteende är uteslutet vid avtal om köp av fast egendom. 

• Det kanske starkaste skälet bakom formkravet är att det skall ge tid till eftertanke och 
därigenom verka hämmande mot ogenomtänkta beslut att sälja fast egendom. Skälet 
kan vara motiverat i fråga om privatpersoners bostadsköp, men har knappast längre 
någon bäring i affärer mellan kommersiella parter. 

• Hovrätten anser att det är orimligt att en köpare skulle kunna gå fri från ansvar då 
denne vårdslöst lämnat felaktiga uppgifter under avtalsförhandlingarna som medfört 
kostnader för säljaren, samtidigt som en köpare som ingått handpenningsvtal kan 
drabbas av skadeståndsskyldighet utan att ens ha förfarit vårdslöst. 
Sammanfattningsvis kan hovrätten inte finna tillräckliga skäl till ståndpunkten att ett 
klandervärt beteende där part förorsakats skada vid en förkontraktuell relation som 
inte lett till fullgånget fastighetsköp inte skall medföra skadeståndsansvar enligt 
principen om dolus och culpa in contrahendo. 
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Det tidigare målet från 1973 tolkades av Grauers och många fler som om HD tog en 
principiell ställning till att culpa in contrahendo ej var en aktuell skadeståndsgrund för köpare 
där ett handpenningsavtal ej kommit till stånd. I det senare nämnda avgörandet från hovrätten 
intar rätten en annan tolkning av HD:s avgörande och menar att det inte finns tillräckliga skäl 
till att motivera varför ett klandervärt beteende in contrahendo från en köpare inte skulle 
medföra skadeståndsansvar. Då avgörandet inte överklagades till HD kan inte heller dess 
domslut tillskrivas någon prejudicerande roll, men författaren finner ändock domskälen vara 
av intresse i denna utredning. Hovrättens ledamöter intar samma ståndpunkt som Grauers, 
med flera inom doktrinen, att det vore oskäligt att ålägga köpare som tecknat ett 
handpenningsavtal men ej agerat oaktsamt strängare ansvar än köpare som utan ett sådant 
avtal agerat med grov vårdslöshet.  
 
Författaren ställer sig till samma uppfattning som trots allt verkar vara den gängse inom 
kretsen. I samband med större köp som ett köp av en fastighet alltid är handlar det om stora 
summor för båda parter och enligt författaren vore det oskäligt att en köpare som agerat 
culpöst skall gå fri från ansvar. Författaren ser dock en risk i resonemanget när det är fråga 
om konsumentköp, då en sådan köpare vanligtvis varken är penningstark eller har juridiska 
kunskaper. Emellertid är vanligtvis inte konsumentköp lika komplicerade och omfattande som 
de kommersiella köpen, varför ett utökat ansvar förmodligen inte skulle falla så hårt på en 
konsument. Som hovrätten nämner i domskälen till RH 1996: 145 finns de stränga reglerna 
om formkrav främst till för att mana köparen och säljaren till eftertanke, men är kanske främst 
avsedda till konsumentsituationer. Författaren tolkar hovrättens uttalande på så sätt att det 
stränga formkravet är omotiverat i samband med kommersiella köp och större frihet och 
därmed större ansvar kan ges till denna krets av säljare och köpare.  
 
Rättsutvecklingen på området är osäkert men gällande rätt i dag torde ändock vara att köpare 
som inte tecknat handpenningsavtal ej kan utkrävas skadeståndsansvar för beteende in 
contrahendo.  
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6. Culpa in contrahendo vid köprättsliga avtal  

6.1 Köparens skadeståndsrätt vid felaktig vara  

Köplagen (1990:931)72 § 40 reglerar köparens rätt till skadestånd från säljaren vid fel på 
varan. Av särskilt intresse i denna framställning är regleringen i tredje stycket där köparen 
alltid har rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida. 73 
 
Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att det 

har förelegat ett sådant hinder som avses i 27 § första eller andra stycket för att avlämna felfri vara. Vad som 

sägs i 28 § om säljarens skyldighet att lämna köparen meddelande om hinder för att fullgöra köpet i tid gäller på 

motsvarande sätt, om det föreligger hinder för att avlämna felfri vara. 

 

Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket. 

 

Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. 

 
KöpL § 40 stycke tre förutsätter att säljaren varit försumlig i sitt agerande vilket då resulterar i 
ansvar för köparens indirekta såväl som direkta förlust. Har säljaren varit i god tro kan hans 
ansvar ej omfatta köparens indirekta förlust.74  
  
Säljaren ansvarar enligt denna paragraf för försummelse såväl vid avtalsslutet som vid 
fullgörandet av avtalet, vilket konkret innebär att säljaren svarar för försummelse som kan 
uppträda även efter varans avlämnande. En försummelse vid avtalets ingående kan bestå i att 
säljaren vid marknadsföring av vara eller i samband med köpeavtalet har lämnat uppgifter om 
varan eller dess användning som han har insett eller borde ha insett var oriktiga eller 
vilseledande. Detta ansvar omfattar inte enbart oriktiga uppgifter som säljaren själv har 
lämnat utan även sådana uppgifter som någon annan, i tidigare säljled eller för säljarens 
räkning, har lämnat och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljarens ansvar vid avtalsslutet  
omfattar även situationen då säljaren underlåtit att lämna uppgifter om varans egenskaper som 
han borde ha insett var av vikt för köparen. 
 
Säljaren anses ha varit försumlig i samband med att han lämnat särskilda utfästelser, 
oberoende av om han känt till eller bort känna till att varan avvek från skicket som utlovats, 
då ansvaret inträder redan genom att han utan att vara säker på det rätta omständigheten har 
lämnat en särskild utfästelse om varans egenskaper eller användning.75 Denna 
ersättningsskyldighet omfattar enbart fall då varan redan vid köpet avvek från vad som 
utfästs. Frågan om säljarens skyldighet att ersätta skada som uppstått efter köpet får då prövas 
enligt regleringen i första stycket.76  
 
 
 
 

                                                 
72 Härefter även förkortningen KöpL 
73 Prop. 1988/89:76 sid. 138. 
74 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I köprätt uppl. 2 sid. 194. 
75 Prop. 1988/89:76  sid. 139. 
76 Ibid. sid. 140, se även Gerhard Peter Köprättens grunder uppl. 9 sid. 45. 
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6.2 Köparens skadeståndsrätt vid dröjsmål 

En liknande reglering finns i KöpL § 27 som reglerar säljarens skadeståndsskyldighet vid 
dröjsmål;  
 
Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål  om inte säljaren visar  att 

dröjsmålet beror på ett hinder  utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid 

köpet  och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit . 

 

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från 

skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma 

gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled . 

 

Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.   

 

Köparen har alltid rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida . 

 
Försummelse i fjärde stycket hänvisar till skadeståndsansvar enligt både culpa in contractu 
och culpa in contrahendo, men ansvarets omfattning enligt denna paragraf innefattar enbart 
köparens direkta förlust. Som exempel på oaktsamhet vid ingåendet av avtalet talar motiven 
till paragrafen om situationer då säljaren ingått avtal med underleverantörer som visat sig 
sakna förmåga att fullgöra sin leverensplikt. Även då dröjsmålet i och för sig inte beror på ett 
oaktsamt agerande från säljaren, men då denna försummar att underrätta köparen om ny tid 
för leverans inträder skadeståndsansvar.77 För övrigt stämmer regleringen av säljarens 
skadeståndsskyldighet vid dröjsmål överens med regleringen i ovan nämna paragraf (KöpL § 
40). 
 

6.3 Säljarens skadeståndsrätt  

Även köparen kan bli skadeståndsskyldig vid situationer då han eller hon försummar att betala 
i rätt tid, genom att inte medverka till köpet eller genom att ej hämta eller ta emot varan enligt 
avtal och om något av detta ej beror på något förhållande på säljarens sida. Denna 
skadeståndsskyldighet omfattar både säljarens direkta och indirekta förlust och regleras i 
KöpL § 57, varav det fjärde stycket är av intresse ; 
 

Säljaren har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet eller förlusten beror på försummelse 

på köparens sida. 

 
Paragrafens fjärde stycke hör samman med regleringen i KöpL § 50 som stadgar köparens 
plikt att medverka till köpet. Medverkan innefattar att hämta och ta emot varan samt 
medverka så det blir möjligt för säljaren att fullgöra köpet. Enligt motiven kan en sådan 
medverkan bestå i att köparen kan vara skyldig att specificera varans form, mått eller andra 
egenskaper.78  
 
Köparens ansvar in contrahendo är tämligen begränsade men som framgått av motiven har 
köparen en plikt att medverka till köpet, vilket annars kan utlösa skadeståndsansvar.79 
 

                                                 
77 Prop. 1988/89:76 sid. 117. 
78 Ibid. 
79 ibid. sid. 172-173, se även Gerhard Peter Köprättens grunder, uppl. 9 sid. 51-56. 



 23 

6.4 Direkt och indirekt förlust 

Uppdelningen av förlusterna i de två posterna direkta och indirekta syftar till att minska den 
avtalsbrytande partens risk att behöva betala ett omfattande skadestånd som kan vara svårt att 
förutse. Definitionen av direkta förluster är negativ och innebär att alla förluster som inte är 
indirekta är direkta. Indirekt förlust kan vara svår att definiera, varför lagstiftaren valt att 
strukturera upp tre punkter att använda som utgångspunkt vid bedömningen;80 
 

1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, 
2. annan förlust till följd av att varan inte kunnat utnyttjas på avsett sätt och 
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har 

blivit riktigt uppfyllt.81 
 
Förluster enligt första och andra punkten skall anses som indirekta då det inte finns någon 
möjlighet för köparen att vidta någon form av skadebegränsande möjlighet. Detta följer av att 
det är köparens plikt att försöka minimera skadans omfattning. Förluster enligt den tredje 
punkten siktar på situationer då köparen genom säljarens avtalsbrott gått miste om vinst p.g.a. 
avtal med tredje part. Indirekt förlust omfattar skadeståndsberäkningen av den faktiska 
uteblivna vinsten samt ett eventuellt avtalsvite som köparen i sin tur fått betala för eget 
dröjsmål längre ner i säljledet. 
 
Exempel på en direkt förlust är bl.a. övertidsersättning till anställda och skadestånd till tredje 
man. Skadestånd till tredje man faller ej under utebliven vinst, som ovan preciserades som en 
indirekt förlust, vilket innebär att det är en post som den avtalsbrytande parten har att 
kalkylera med.82  

6.5 Praxis  

6.5.1 NJA 1989 sid. 156 

Bakgrund: I målet gällde tvistig försäljning av fysiskt defekt hundvalp mellan kennelägaren 
Marianne O och köparen Mervi K. Omständigheterna i målet var sådana att det vid köpet 
upprättats ett kontrakt där försäljaren utlovade att hunden saknade mentala defekter, inget 
nämndes däremot gällande fysiska. En kort tid efter köpet fastställde veterinär att hunden led 
att en svårartad höftsjukdom varpå ett avlivande beslutades. Mervi K yrkade av rätten att 
Marianne O skulle förpliktigas att utge skadestånd för veterinärkostnader p.g.a. utebliven 
försäkringsersättning samt att köpeskillingen skulle återgå p.g.a. hävt köp. 
 
HD bedömde att Marianne O skulle utge ersättning till Mervi K och ålades således ett 
skadeståndsansvar. Rätten motiverade domslutet enligt följande;  
 

• Vid konsumentköp är det säljarens plikt att informera köparen om förhållanden som är 
av vikt för köpet. Då det är utrett att hundar av ifrågavarande slag har en benägenhet 
att utveckla höftsjukdom borde Marianne O i sin egenskap av uppfödare haft 
kännedom om detta och upplyst Mervi K om denna egenskap. 

• Marianne O har inte ens upplyst Mervi K om att en risk för höftsjukdom förelåg och 
inte heller förklarat vad en sådan sjukdom innebar i försäkringshänseende. Detta 

                                                 
80Ramberg & Herre Allmän köprätt uppl. 2 sid. 197-198. 
81 Ibid. sid. 198. 
82 Ibid. sid. 198-199. 
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sammantaget förklarade HD innebar att Marianne O ej kunde undgå 
skadeståndsskyldighet.  

 

6.5.2 NJA 1976 sid. 678 

Bakgrund: Parter i målet var Göte J som den 29 april 1972 förköpte hästen Cigany som 
ridhäst av Bertil M. Hästen hade kommit till Sverige från Ungern bara några dagar tidigare 
tillsammans med ett tiotal hästar som Bertil M köpt. Sedan Göte J efter fullbordat köp funnit 
sjukdom i hästens hovar yrkade han skadestånd av Bertil M, då hästen var att anse som 
felaktig och att detta fel förelegat innan köpeavtalet. Gösta J begärde innan köpet in ett 
veterinärintyg på hästen som bl.a. tillstyrkte att hästens hovar var utan anmärkning. Hästen 
som inköpts som ridhäst blev härigenom otjänlig för sitt syfte.  
 
HD dömde till kärandes fördel och ålade Bertil M skadeståndsplikt, med följande 
motiveringar. 

• Det har ej gjorts gällande att Bertil M i samband med köpet förfarit svikligt, ej heller 
att köparen Gösta J vid en undersökning bort upptäcka felet. 

• För att skadestånd skall utgå krävs att hästen vid köpet saknade egenskap som kan 
anses tillförsäkrad 

• Genom att veterinärintyg begärdes in och säljaren därigenom givit försäkran om att 
hästen ej besatt några fel vid köpetillfället, vilket senare visade sig vara felaktigt, 
ansåg HD det vara styrkt att hästen besuttit sjukdomen redan innan köpet.  

 

6.6 Analys av praxis 

Enligt motiven till KöpL § 40 bygger ansvar enligt culpa in contrahendo på att säljaren agerat 
oaktsamt i samband med avtalsslut. Som exempel nämndes att säljaren i samband med 
marknadsförningen av varan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller helt underlåtit 
att lämna uppgifter av vikt. 
 
I mål NJA 1976 sid. 678 där försåld häst senare uppvisade hovsjukdom konstaterade HD att 
säljaren ej i samband med köpet agerat på ett svikligt sätt. För att skadestånd skulle utdömas, 
krävdes att hästen besatt defekten redan innan köpeavtalet samt att säljaren försäkrat detta. 
Köparen begärde i det aktuella målet att säljaren skulle uppvisa ett veterinärintyg på att hästen 
var frisk, vilket också skedde. Detta intyg låg sedan till grund för köpeavtalet, varpå HD 
ansåg att säljaren därigenom givit försäkran om att hästen ej hade några fysiska defekter och 
ålade honom därför skadeståndsplikt. Detta kan tyckas vara hårddraget av HD, men framgår 
av motiven som där anger att säljaren även ansvarar för uppgift lämnad av annan men för 
säljarens räkning. Författaren drar därav slutsatsen att säljaren hade undgått ansvar om 
köparen själv tagit in en veterinär som avlämnat ett intyg avseende hästens hälsa.  
 
Vad gäller den senare grunden för prekontraktuellt skadestånd för säljaren, underlåtenhet att 
lämna uppgift vid köp resonerade HD kring i mål NJA 1986 sid. 156. Av domskälen framgår 
att HD tilldelade uppfödaren Marianne O skadeståndsplikt med stöd av culpa in contrahendo 
då hon underlåtit att upplysa köparen Mervi K om den överhängande risken av höftsjukdom 
på hundrasen samt de konsekvenser sådan sjukdom får i försäkringshänseende. Även om det 
inte var utrett att Marianne O besatt den kunskapen ansåg HD att hon som uppfödare bort ha 
haft denna kännedom. 
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En självklarhet i köprättsligt hänseende är att säljaren bäst känner sin vara. Köparen är i 
frågan utlämnad till säljarens expertis varför säljarens ansvar egentligen inte är särskilt hårt 
reglerat. Utgångspunken för prekontraktuellt ansvar vid fel på varan är att säljaren agerat 
oaktsamt då han genom att inte känna till varans egenskaper antingen utlovat felaktiga 
kvaliteter eller underlåtit att berätta information av intresse för köparen.  
 
Vad gäller säljarens ansvar för dröjsmål kan en jämförelse göras utifrån analysen i avsnitt 4.5 
där oaktsamheten bygger på att skadelidande p.g.a. motpartens underlåtenheten att ej 
informera i tid kunnat minimera skadorna. I köprättsligt hänseende är det oaktsamt att ej 
informera köparen om eventuella dröjsmål i leveransen som uppstått och som är av intresse 
för köparen. Det spelar ingen roll om dröjsmålet beror på en underleverantör då det är 
säljarens som står i avtalsförhållande med köparen. 
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7. Analys 
Ovan i framställningen har författaren valt att först presentera principen culpa in contrahendo 
utifrån dess allmänna kontraktsrättsliga lydelse för att sedan belysa det ytterligare med hjälp 
av specialreglering. Varje avsnitt har sedan avslutats med en mindre analys av praxis på 
området. Följande analys skall binda samman resultatet av litteraturstudier och ovan företagna 
analyser av praxis för att sedan utmynna i en avslutande slutsats. 

7.1 Begreppets närmre innebörd 

Culpa in contrahendo betyder vid en direkt översättning oaktsamhet vid avtalsförhandlingar 
och reglerar skadeståndsansvar in contrahendo. Som framgår av det latinska uttrycket in 
contrahendo talas det här om ett skadeståndsansvar vid prekontraktuella situationer där ett 
avtal ännu inte kommit till stånd. I svensk rätt är denna rättsliga princip ej reglerad i lag, men 
är ändock gällande. Begreppet culpa in contrahendo går nästan två hundra år tillbaka i tiden 
och har främst utvecklats utanför Sveriges gränser. Dess tillämpning i svensk rätt har ändock 
haft sin utveckling genom svensk rättspraxis och till viss del även genom doktrinen och har 
därigenom fått ett nationellt innehåll.  
 
Att som avtalspart ansvara in contrahendo är ett avsteg från huvudregeln att vardera part 
förhandlar om avtal på egen risk och därmed står sina egna kostnader som förhandlingarna 
lett till. Skadestånd enligt culpa in contrahendo kan därför förete sig som ett tämligen strängt 
ansvar. Huvudregeln i avtalsrätten är att ett avtal vilar på den gemensamma partsviljan som 
kommer till uttryck genom parternas ömsesidiga förståelse och tillit. Förhandlingsstadiet är 
den tid då tilliten och förståelsen skapas mellan parterna och är mycket avgörande för 
parternas vilja att investera eller ingå köpavtal. Att med uppsåt lura någon under 
förhandlingsstadiet omfattas av begreppet dolus in contrahendo och är även det belagt med 
skadeståndsansvar. Culpa in contrahendo är dess nära syskon och skall fånga upp de 
situationer då förhandlingspart ej agerat med uppsåt men förfarit med oaktsamhet till den grad 
att förutsättningar för ansvar föreligger. I begreppet culpa omfattas ej normalsituationer av 
förhandlingar utan endast situationer då part grovt åsidosatt den gemensamt uppbyggda 
tilliten. Nedan skall författaren klargöra under vilka förutsättningar ett prekontraktuellt 
skadeståndsansvar kan utdömas. 

7.2 Ansvarsförutsättningsgrunder  

Ovan i framställningen framlades de av Kleinman presenterade kriterier för ansvar enligt 
culpa in contrahendo. Enligt honom måste rätten diskutera frågan i termer av 1) culpa 2) tillit 
3) faktiskt tillit och 4) befogad tillit. Efter en analys av praxis kom författaren fram till att 
culpa i samband med avtalsförhandlingar i vart fall kan konstateras vara 

1. oskäligt dröjsmål   
2. vilseledande information. 

 
Vad gäller tillitskriterierna konstaterades ovan att motparten måste ha haft tillit till 
informationen vilket bevisas genom att faktiskt agera utifrån densamma. Detta räcker inte 
utan rätten måste även finna att denna tillit varit befogad.  
 
Adlercreutz talade i en artikel från 1987 i SvJT om en riskfördelningsprincip som rätten borde 
beakta i samband med utdömande av skadestånd enligt culpa in contrahendo. Enligt 
Adlercreutz skall avgörande vara vem av parterna som står närmst att bära risken för att en 
åtgärd blivit lönlös. Att avgöra vem av parterna som är riskbärare skall ske genom en tolkning 
av parternas beteende i förhandlingarna. Enligt författaren är denna princip något luddigt 
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formulerad och i artikeln inte särskilt utvecklad, men likväl intressant att diskutera. 
Författaren tolkar denna riskfördelningsprincip på så sätt att den part som agerat med störst 
vårdslöshet är den part som i ett senare skede får ta på sig ansvaret. En annan tolkning av vem 
som är riskbärare skulle kunna vara att den som i förhandlingarna utpekats som ansvarig får ta 
på sig ersättningsansvar. Den senare tolkningen håller inte författaren för troligt då det 
knappast kan anses vara vanligt att en av parterna tar på sig riskansvaret på egen hand. Ett 
mer troligt scenario måste vara att parter fördelar risken lika eller enbart svarar för egen risk. 
Ytterligare en tolkning skulle kunna vara att uttrycket ”den part som står närmast att bära 
risken” syftar till den person som företagit investeringen. En sådan tolkning kan enligt 
författaren inte heller ha varit den avsedda då det aldrig kan bli tal om skadeståndsansvar 
eftersom det är en självklarhet att skadelidande inte kan ersätta sig själv för skada orsakad av 
den samma. 
 
Om vi nu utgår från att författarens tolkning av Adlercreutz princip är den avsedda blir frågan 
hur principen i praktiken skulle tillämpas? Författaren drar slutsatsen att det i denna situation 
blir aktuellt att företa en culpabedömning utifrån skadeståndsrättens mening. Frågan är om 
Adlercreutz menade att culpöst beteende ensamt skulle utgöra grund för ansvar enligt culpa in 
contrahendo eller om detta skulle kompletteras med ytterligare kriterier såsom Kleinmans 
tillitskriterier? 
 
Enligt författaren är den nu gängse uppfattningen att ett culpöst beteende inte ensamt kan leda 
till prekontraktuellt ansvar i enlighet med culpa in contrahendo, då ett ytterligare krav är att 
skadelidande part skall ha visat tillit. Detta krav på tillit anser författaren vara ett välbetänkt 
krav då den skadelidande parten annars skulle kunna utnyttja situationen till sin fördel istället 
för att minimera skadans storlek. 
 
Förutsättningarna för ansvar enligt culpa in contrahendo är i princip de samma även i den 
specialreglering som författaren presenterat ovan i framställningen, även om tillits-
förutsättningarna inte uttryckligen diskuteras såsom i den allmänna kontraktsrätten. Vid 
studium av regleringen i JB 4:19 sägs i lagen att säljaren är skadeståndsskyldig för egen, eller 
annan av säljaren anlitad, försummelse som lett till skada för köparen. Av förarbeten framgår 
att begreppet försummelse syftar just till ansvar in contrahendo och ovan förevisade 
författaren följande förutsättningar för ansvar; 1) att det är ett relevant fel, dvs. ett dolt fel 2) 
att säljaren dessutom varit försumlig. Exempel på när säljaren agerat försumligt är när 
densamma lämnar oriktiga uppgifter eller försummar att lämna uppgifter av vikt för köparen. 
Av motiven framgår ej hur oaktsamheten skall fastställas och det nämns inte heller något om 
tillitsbegreppen. Att köparen litat på säljarens information torde ligga i sakens natur då ett köp 
annars förmodligen inte kommit till stånd.  
 
Köp av fast egendom är omgärdat av en rad tämligen stränga krav avseende bland annat 
köpets form och köparens undersökningsplikt. Då köparen försummat sin undersökningsplikt 
kan skadan inte heller ersättas genom skadeståndsersättning från säljaren. Av denna anledning 
drar författaren slutsatsen att samma diskussion om köparens tilltro och agerande utifrån 
säljarens information inte är väsentligt i samma grad som i kontraktsrätten.  
 
Frågan om köparens skadeståndsplikt in contrahendo i samband med köp av fast egendom 
presenterades ovan i framställningen, där författaren konstaterade att ett sådant ansvar endast 
kunde föreligga då handpenningsavtal undertecknats. Som framställningen även visade är det 
dock inte helt klart om culpa in contrahendo kan bli en grund för köparens ansvar även då ett 
sådant avtal inte föreligger. Hovrätten prövade i RH 1996:154 huruvida företrädare för NCC 
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agerat culpöst in contrahendo, men kom till ett negativt utslag. Enligt hovrätten krävdes för ett 
oaktsamt agerande att ett väsentligt avsteg från den aktsamhet som avtalsförhandlingar i 
liknande situationer kräver hade företagits. Författaren tolkar denna något luddiga mening 
såsom att vad som är culpöst agerande får ses utifrån den avtalssituation som är för handen. 
Strängare bevisningskrav kan förmodligen tillskrivas vid konsumentköp än vid kommersiella 
avtal.  
 
Intressant i målet RH 1996:154  var hovrättens tolkning av HD:s dom i NJA 1973 sid. 175, 
där rätten, i motsats från den allmänna uppfattningen, inte tolkade avgörandet som ett 
principiellt avståndstagande från möjligheten till ansvar enligt culpa in contrahendo då 
handpenningsavtal inte förelåg. I stället uttryckte rätten det oskäliga i en sådan reglering där 
köpare som agerat vårdslöst skulle gå fria från ansvar medan köpare som ej agerat culpöst 
men som tecknat handpenningsavtal kunde åläggas skadeståndsansvar.  
 
Hur begreppet culpa in contrahendo fastställs inom det köprättsliga området kan ändå sägas 
vara något tydligare och mera säkert rättsområde än det inom fastighetsområdet. Säljarens 
oaktsamhet regleras genom dennes ansvar och kunskap om varan eller tjänsten. Säljaren 
svarar för eventuella fel som orsakat köparen skada samt för skada som föranletts av säljarens, 
eller annan för dennes räkning, dröjsmål av leverans. Oaktsamheten vid fel på varan omfattar 
uppgifter som säljaren lämnat till köparen om varan i samband med marknadsföring som varit 
vilseledande, oriktiga eller helt enkelt obefintliga. Som synes i NJA 1989 sid. 586 ansåg rätten 
att hunduppfödare ansvarade även för uppgift som säljaren bort känns till om hundens 
egenskaper och dess konsekvenser och som aldrig kom till köparens kännedom. 
 
Vad gäller säljarens ansvar för dröjsmål vid leverans är det ett culpöst agerande att anlita en 
underleverantör som ej har kapacitet att leverera varan i tid, samt att oaktsamt agerande även 
innefattar säljarens försummelse att underrätta köparen om ny tid för leverans då försening 
uppstår. 
 
Inte heller på köprättens område existerar en diskussion om skadelidandes eventuella tillit och 
dess betydelse för fastställandet av skadestånd. Även inom detta område kan tillit sägas ligga i 
sakens natur då köparen så gott som alltid är i underläge i förhållande till säljaren och dennes 
kunskaper om den egna varan. Kommer ett köpavtal till stånd torde utgångspunkten vara den 
att köparen litat till den information som säljaren lämnat om varan och dess egenskaper. En 
diskussion om köparens tillit och huruvida denna varit befogad är i detta sammanhang 
tämligen överflödig.  
 

7.3 De lege ferenda?  

I dagens läge finns som nämnts ovan inget författningsstöd för principen culpa in contrahendo 
i den allmänna avtalsrätten eller kontraktsrätten. Begreppet har införlivats i svensk rätt som 
gällande rättslig princip genom praxis och doktrin. Frågan är då om det behövs en reglering i 
lag av begreppet och vad en sådan reglering skulle göra för skillnad vid tillämpningen. 
Författaren anser att vetskapen om principen om prekontraktuellt ansvar är utbrett inom den 
relevanta kretsen men knappast om man sträcker sig utanför. Att införa principen i lagtext 
skulle kanske inte direkt öka kännedomen om regleringen till den utomstående kretsen, men 
skulle ändock tillgodose den möjligheten. Ett rättsprincip som culpa in contrahendo som är 
uppbyggt av praxis och doktrin kräver för förståelse och kunskap studier i juridik. Genom att 
lagreglera begreppet skulle rättssäkerheten öka då det i dagens läge kan vara svårt att utläsa 
vad som utlöser ett sådant prekontraktuellt ansvar som begreppet culpa in contrahendo 
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innebär. Kärnan i rättssäkerheten är bland annat förutsebarheten, att part i förväg skall veta 
vad ett agerande leder till för konsekvenser. Författaren anser att det idag kan finnas ett visst 
mått av underskott vad gäller förutsebarheten vid tillämpningen.  
 
I framställningen ovan har författaren påvisat hur culpa in contrahendo har införlivats i 
gällande rätt på bland annat områden som köprätten och köp av fast egendom. Inom dessa 
områden gäller att säljaren är skyldig att ersätta de skador som deras försumlighet orsakat 
köparen. Genom studier av förarbeten går det inom dessa områden att utläsa vilka skador och 
vilken typ av agerande som utlöser ett prekontraktuellt ansvar. Här kan enkelt visas hur 
förutsebarheten av säljarens agerande ökat genom det stöd som finns i författningen. 
 
Hur skulle en reglering av culpa in contrahendo se ut? Ett problem som direkt uppstår vid 
tankar i dessa banor är frågorna hur och vart principen skall regleras. Allra först i denna 
framställning påvisade författaren det problematiska i att principen faller mitt emellan de två 
områdena avtalsrätten och skadeståndsrätten och i stället hamnar inom det kontraktsrättliga 
området. Det kontraktsrättsliga området i sin tur hänförs sällan till ett eget område utan 
tenderar att gå in i både avtalsrätten och skadeståndsrätten vilket skapar problem. Inom vilket 
område skulle lagregleringen ske? Spontant kan inte författaren se hur en sådan reglering 
skulle passas in inom något av dessa områden då avtalslagen är för allmän till sin karaktär och 
skadeståndslagen som huvudregel endast tillämpas vid utomkontraktuella skadeståndsfrågor. 
Då kontraktsrätten reglerar vad som är speciellt inom ett visst område är förmodligen den 
bästa lösningen att reglera prekontraktuella ansvarsfrågor inom särskild reglering, såsom skett 
inom ovan påvisade områden. Författarens slutledning vad gäller frågan om en framtida 
lagreglering på området måste vara att en sådan inte är nödvändig. Inom de särskilda 
kontraktsrättliga områdena finns begreppet reglerat och där ej lagreglering är tillämplig gäller 
den allmänna principen om culpa in contrahendo. Den brist på förutsebarhet som finns är så 
pass liten att det inte egentligen motiverar en komplicerad lagreglering som skulle kräva 
strukturella förändringar inom de berörda områdena.  
 
Culpa in contrahendo är fortfarande en tämligen ovanlig grund för skadestånd vilket innebär 
att det inte finns särskilt många rättsfall att stödja sig på vid en utredning av dess innebörd. Då 
principen är ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet är det klart att endast undantagsfall 
kan omfattas av ansvaret. Detta i sin tur leder till att det är svårt att finna några generella 
bedömningsgrunder utifrån de rättsfall som trots allt finns. Principen om culpa in contrahendo 
har emellertid slagit fäste i den svenska rättsordningen och frågan är om det i framtiden 
kommer att ske en utveckling av principen och därigenom en vidare tolkning av dess lydelse. 
Av de rättsfall som finns att tillgå idag kan en sådan utveckling inte uttydas då rätten 
förefaller vara tämligen restriktiv vid dess tillämpning. Undantag från denna restriktiva 
tillämpning kan dock urskiljas i fastighetsmål där hovrätten i RH 1996: 145 velat utsträcka 
köparens skadeståndsskyldighet till att omfattas av culpa in contrahendo. Utvecklingen är 
dock oviss. 
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8. Slutsats 
Syftet med denna framställning har varit att författaren velat klargöra följande tre 
frågeställningar;  

1. Vilken innebörd har den rättsliga principen culpa in contrahendo?  
2. Under vilka förutsättningar och med vilka kriterier utdömer rätten skadeståndsansvar 

med stöd i denna rättsprincip?  
3. Vid en komparation av den kontraktuella betydelsen av culpa in contrahendo med 

specialreglering såsom köp av fast egendom och köprätten, kan det fastställas några 
likheter eller skillnader i dess lydelse eller fastställande? 

 
Efter genomgång av rättskällor och annat aktuellt material anser sig författaren ha funnit de 
svar som krävs för att besvara de aktuella frågeställningarna.  
 
Vad gäller innebörden av rättsprincipen culpa in contrahendo har författaren konstaterat att 
det är fråga om ett prekontraktuellt skadeståndsansvar. Som framgår av den latinska lydelsen 
är det fråga om en ansvarsreglering av ett beteende in contrahendo. Det latinska ordet culpa 
betyder vid en direkt översättning oaktsamhet eller alternativt vårdslöshet och det svenska 
namnet på principen är således oaktsamhet vid avtalsförhandlingar. Huvudregeln inom den 
svenska avtalsrätten är att parter förhandlar om avtal på egen risk och således även står sin 
egen kostnad. Culpa in contrahendo är ett avsteg från denna huvudregel och innebär konkret 
att oaktsamt agerande i samband med avtalsförhandlingar kan leda till skadeståndsansvar. 
Ansvar enligt principen kan inträda enligt två situationer, antingen då förhandlingarna avbryts 
och ett avtal aldrig kommer till stånd eller då parterna kommer till avtalsslut och talan därefter 
väcks. 
 
Att som avtalspart agera med vårdslöshet i samband med avtalsförhandlingar kan alltså leda 
till skadeståndsansvar, nästa fråga att besvara är då under vilka förutsättning och med vilka 
kriterier ett sådant skadeståndsansvar kan bli aktuellt? 
 
Utgångspunkten i denna framställning var begreppet culpa in contrahendo enligt dess 
allmänna kontraktsrättsliga lydelse, för att sedan belysa det ur specialreglerade områden. Som 
framgått ovan sätter kontraktsrätten upp vissa förutsättningar och kriterier för att ett dylikt 
ansvar skall bli aktuellt. Förutsättningarna är att en skada skall kunna uppvisas och härledas 
till en prekontraktuell händelse som kan tillskrivas motparten i förhandlingarna. Kriterierna 
som sedan skall uppfyllas är 1) culpa, 2) tillit, 3) faktisk tillit samt 4) befogad tillit. Motparten 
skall ha agerat culpöst och skadelidande skall visa på en kedja av tillit där han visat tilltro till 
motpartens information och därefter agerat utifrån den samma. Rätten har sedan att ta 
ställning till om denna tillit är att anse som befogad. 
 
Genom en analys av praxis konstaterade författaren att culpöst agerande i samband med 
avtalsförhandlingar i vart fall kunde konstateras vara 1) oskäligt dröjsmål samt 2) 
vilseledande information. Vad gäller tillitsrekvisiten framkom att skadelidande förutom att 
hävda tilltro måste påvisa ett agerande utifrån motpartens information, som enligt rätten sedan 
skall bedömas vara befogad tillit. Av NJA 1963 sid. 105 fann HD att information som 
framkommit från en av bolagets huvudmän skall motpart kunna ta för sant.  
 
Den sista frågeställningen författaren ställde gäller huruvida principen kan sägas uppvisa 
några skillnader i de två specialstuderade områdena. Författaren konstaterade att de ovan 
nämnde tillitskriterierna inte på samma sätt och lika tydligt framkom i resonemang från 
förarbeten eller praxis, även om det ändock ligger i sakens natur inom de presenterade 
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områdena att skadelidande uppvisat en form av tillit gentemot motparten som skall ha agerat 
culpöst. Vad som kan konstateras vara likvärdigt inom dessa två områden är köparens 
beroendeställning till säljaren. Avtalet bygger på att köparen godtar och litar på säljarens 
uppgifter angående varan varför författaren ändock anser att det går att tala om ett 
tillitskriterium även inom dessa områden.  
 
Vad gäller kriteriet oaktsamt agerande inom områdena för köp av fast egendom och köprätten 
kan konstateras att det är förutsättningar som i princip kan placeras direkt under något av de 
två funna kriterierna från kontraktsrätten. Inom fastighetsrättens reglering av köpeavtal svarar 
säljaren in contrahendo då han, eller annan av säljaren anlitad, genom oaktsamt agerande 
orsakat köparen skada. Förutsättningarna för ersättning är att det är fråga om ett relevant fel, 
dvs.ett dolt fel, plus att säljaren dessutom skall ha varit försumlig. Exempel på culpöst 
agerande från säljaren är då säljaren i samband med visning lämnar uppgifter som han insett 
eller bort inse varit felaktiga, eller att säljaren i samband med köpet håller inne med uppgifter 
som han bort inse är av vikt för köparen. 
 
Säljarens möjligheter att i samband med köp av fast egendom utkräva skadestånd från 
köparen är enligt gällande rätt i dag begränsade till situationer då ett giltigt handpenningsavtal 
finns mellan parterna. I samband med köparens avtalsbrott finns inget krav på att culpa kan 
bevisas. I dag finns således ingen möjlighet att ålägga köpare ansvar enligt principen om 
culpa in contrahendo, även om det finns en diskussion gällande skäligheten bakom denna 
reglering. 
 
Inom köprätten regleras en säljares oaktsamhet genom densammes kunskap och ansvar för 
den egna varan. Då varan konstaterats vara felaktig svarar säljarens för uppgifter som 
densamma lämnat till köparen om varan i samband med marknadsföring som varit 
vilseledande och oriktiga, men även för uppgifter säljaren underlåtit att lämna men som bort 
ha framkommit. Vidare svarar säljaren även för skada som föranletts av säljarens, eller annan 
för dennes räkning, dröjsmål av leverans. Säljaren agerar i detta sammanhang vårdslöst då han 
ej kontrakterat en pålitlig underleverantör som kan leverera i tid, eller då säljaren försummar 
att meddela köparen om varans försening.  
 
Vad gäller regleringen av köparens ansvar in contrahendo konstaterade författaren att 
förutsättningarna var begränsade. Säljaren har rätt att kräva köparen på skadestånd för culpa 
in contrahendo i princip endast då köparen ej medverkat till köpet och härigenom orsakat 
säljaren skada.  
 
Sammanfattningsvis blir svaret på ställda frågeställningar att culpa in contrahendo är ett 
prekontraktuellt skadeståndsansvar som utlöses då part i samband med avtalsförhandlingar 
agerat oaktsamt till den grad att motparten som fäst tilltro till informationen drabbats av 
förmögenhetsskada.  
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